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 پیشگفتار

دست آورد  تشخیص و تداوم نگر استراتیژی درازمدت،اداره عالی بررسی بیا 2022-2018 ن استراتیژیترتیب پال

اصالحات درک . این استراتیژی مبنی براست بدست آمده 2017-2013سال  که در پالن استراتیژی میباشد یها

 ررسیب ه های بین المللیوبهترین شیاستفاده گسترش ساحات تحت پوشش بررسی،  ،، معیاراتمالی عامه در کشور

یت ی با حفظ صالحانجام بررسی وجوه عامه بصورت مؤثر، با کیفیت و مستقالنه از سوی اداره عالی بررس الزاماتو 

 یسلکم ،یتوسعه سازمان، گانه تمویل کنندمردم و  توقعات ذینفعان بویژه شورای ملی،برآورده شدن  ،های قانونی

 یلوماتمع یتکنالوژ یابزار و روش ها شتریاستفاده ب ،یروند بررس یاتومات ساز، تیظرف یکارمندان و ارتقا یساز

طرح  یبررس یدر اداره عال افتهیموثر و بهبود  ،یپاسخگو یو ادار یتیریروند مدی و ت یآ طیو مح یدر انجام بررس

 گردیده است. 

 عه پالیسی مالیتوس جهتحکومت  ((FPIP مالی بهبود عملکردپالن  یاداره عالی بررسی به مثابه یکی از شرکا

اداره  2022-2018 پالن استراتیژی . به همین منظورسهم بگیردعهد است تا جهت رسیدن به اهداف خویش مت

 . ق این تعهدات ما را بازتاب می دهددقی عالی بررسی بصورت

ؤلیت و مس که از صالحیت ها برای جامعه و مردم افغانستانبهتر آنرا به منظور ارائه خدمات  پالن گامی است کهاین 

میکنیم که در آن مکلفیت و وجیبه اعمار و فعالیت . ما در یک محیط جهانی زندگی های ماست تطبیق می نمایم

ایجاد توسعه جهت  رتباط با دوستان و شرکای ماپالن استراتیژی روزنه ای ا ،کشور میان همه مشترک است

درک اهداف، ارزش ها و توانایی  مورد را درما بتواند ذینفعان  پالن این حسابدهی است. من امیدوارم که شفافیت و

ما یاری رساند و تمامی منابع مورد نیاز را به منظور دستیابی به آن فراهم سازد. بررسی وجوه عامه نه تنها  یها

 شیوهرین و بهت ISSAIبررسی ات مسلکی بین المللی تحت قوانین نافذه کشور صورت میگیرد بلکه براساس معیار

منحیث عضو با سازمان بین المللی رابطه ما را  2022-2018های بین المللی کنترول می گردد. پالن استراتیژی 

 تفهیم خواهد کرد این را ( مجدداً تایید نموده و برای ذینفعان ما نیزINTOSAIانتوسای) إدارات عالی تفتیش
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تمایل  خواست و سی مؤثر و با کیفیت نیاز است،بررانجام  ردموبرای آنچه که در  . افزون برین،که ما متعهد هستیم

 .زیادی داریم

به به همین دلیل نمی توانیم  وانع زیادی سد راه ما قرار دارد چالش ها، محدودیت ها و مو این درحالیست که

 ییآنها کمک و حمایت نیاز بهبه منظور هدایت آن به مسیر کامیابی  ، اداره عالی بررسیبر آنها غالب آیم. بناً ییتنها

 دارد که بتوانند منابع مورد نیاز را برای این اداره در همکاری با رهبری کشور فراهم سازند. 

و طرزالعمل های خود  بررسیه ای در مدرنیزه کردن انجام ما در گذشته پیشرفت های چشم گیر و قابل مالحظ

مدیریت منابع بشری، دانش و مهارت های  داشتیم و در حال حاضر اطمینان می دهیم که چارچوب حقوقی،

ثر توسعه یافته است. بنابرین، توانایی و ظرفیت کارمندان ما می تواند ؤسال گذشته بصورت م (5)خنیکی ما در ت

 .نهاد مؤثر و مفید در افغانستان به اتمام برساندیک  عالی بررسی را به عنوانماموریت اداره 

د که نیازمند بهبود مؤثریت در بررسی وجوه عامه است نوعات مهمِ وجود دارمسائل و موض من می پذیرم که برخی

رشد و پیشرفت در مدیریت امور مالی عامه، نظارت منظم و سیستماتیک از سوی ذینفعان، مسلکی مشمول که 

 گرایی در تمام سطوح حکومتداری، توسعه نهادهای ارتقای ظرفیت و غیره موارد می باشد. 

 ایی و نهاد توسعه پالن استراتیژی سی را در ترتیبتیم اداره عالی بررنکه سهمگیری و همکاری من خرسندم از ای

(IDI) تایید و تمجید  ،کپالنگذاری استراتیژی آوری رهنمودهای چارچوبی به منظور انتوسای را در جهت فراهم

 نمایم. 

 ر کنم که میگوید:میخواهم تعهد خود را با بیان این سخن رابرت فراست یک بار دیگر تکرا

مورد عالقه من تاریک و بزرگ است و اما من با خود تعهد کرده ام که به راه خود ادامه دهم و پیش از آنکه جنگل 

 بخوابم فاصله طوالنی را طی کنم!

 رئیس اداره عالی بررسی
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 اداره عالی بررسی 2022-2018پالن استراتیژی مرور کلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 1هدف 

برای ذینفعان تعریف مجدد نقش اداره عالی بررسی 

از طریق ایجاد چارچوب قانونی مناسب و تحکیم 

 روابط با ذینفعان

 

2هدف   

توسعه سازمانی، مسلکی سازی کارمندان و ارتقای 

 ظرفیت

 

 دیدگاه

 یهشفاف منابع عامه، حسابد تیریبوده و مد یو نمونه در امور بررس شرویپ شیتفت یداره عالا کیتا  میورز یما تالش م

 .میمستقل، معتبر و متوازن بهبود بخش یبه موقع، گزارشده یها یبررس قیرا از طر یو پاسخگوئ

 

 ماموریت 

ز رسی جهت استفاده مطلوب ااجرای بررسی مؤثر فعالیت های سکتور عامه در مطابقت با بهترین اصول بین المللی بر

 از حسابدهی و شفافیت در عملکرد دولت برای ذینفعان.مناسب منابع مالی، حصول اطمینان 

 

 

 

 ارزش های اساسی

 استقاللیت، صداقت، هدفمند بودن، اعتبار، اطمینان،شایسته گی و مسلکی بودن، محرمیت و همکاری 

 

  سی

 اهداف فرعی

گسترش و تحکیم روابط با تمام ذینفعان و توسعه استراتیژی  1.1

 ارتباطات با ذینفعان

انون جدید بررسی قانون فعلی بررسی و ارائه مسوده ق مرور 1.2

برای  قانونیمبنای  داشتن و شواری ملی به تصویب جهت

وجوه عامه در مطابقت با بهترین  نهبررسی مستقالاجرای 

 شیوه های بین المللی

 آغاز و تقویت مشارکت شهروندان در روند بررسی 1.3

و دستیابی  FPIP-FSPمشارکت در روند اصالحات برنامه  1.4

 به اهداف اصالحات

ظارت ( به منظور نPACت کمیته حسابات عامه)ارتقای ظرفی 1.5

 قانونی و بررسی مؤثر

از  یبررس یشده به اداره عال نیتع ینظارت از بنچمارک ها 1.6

مؤثر  یجهت هماهنگ رهیو غ INTOSAIدونر ها،  یسو

 نفعانیذ

 

 اهداف فرعی

انجام بازنگری سازمانی و وظیفوی وبازتاب سفارشات برای  2.1

توسعه در استراتیژی منابع بشری، ساختار تشکیالتی و 

 .مبنای قانونی

طرح وتطبیق پالن استراتیژی در بررسی آی تی، مالی  2.2

 وعملکرد 

 تایسس اکادمی بررسی به منظور ارتقای ظرفیت داخلی  2.3

تشویق کارمندان در راستای ارتقای ظرفیت و بدست آوردن  2.4

 تصدیق  نامه های  مسلکی

ارتقای ظرفیت کارمندان به منظور انجام بررسی مالی حساب  2.5

 تهیه میگردد.  IPSASتندرد قطعیه دولت که براساس اس

 یداخل یبرنامه ها میو تنظ یآموزش یسنج ازین یاجرا 2.6

 ینهاد ها و ادارات عال ریبا سا یدر همکار تیظرف یارتقا

 شیتفت
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3هدف   

گسترش ساحات تحت پوشش بررسی و همچنان بهبود 

 کیفیت و مؤثریت بررسی

 سیبیس

4هدف   

ات سازی روند بررسی، استفاده بیشتر ابزار و روش اتوم

 های تکنالوژی معلوماتی در انجام بررسی و محیط آی تی 

:اهداف فرعی  

 یعملکرد ، گسترش ساحه بررس یبررس شتریب یاجرا 3.1

 یصورت حساب ها یبررس یو مقررات و اجرا نیقوان تیرعا

 یت یآ یوبررس یدولت یها یتصد یمال

ها توسط خودکفایی در اجرای بررسی مساعدت  3.2

 مفتشین اداره.

ای با پذیرفتن آیس بررسیتطبیق معیارات بین المللی  3.3

 از طریق رهنمودهای مناسب 4

 براساس یبررس رشیو پذ یبررس یتودولوژیم تیتقو 3.4

ها، طرزرالعمل ها، رهنمود ها و کتاب  یسیپال دیخطر و تجد

 شیتفت یها

مل ها ، تجدید / اصالح پالیسی ها ، مقررات، طرزالع 3.5

 رهنمود ها و تعلیمتنامه ها 

تقویت وتوسعه کنترول کیفیت و تضمین کیفیت با  3.6 

 استفاده از یک مکانیزم قوی و نظارت از بنچمارک ها 

ا مرجع هم ب یبررس یریگیمؤثر پ زمیکانیبه م یابیدست 3.7

 و هم با پارلمان یتحت بررس

 

 

 

 

 

 

 

 

:اهداف فرعی  

اخذ منظوری تشکیل آمریت بررسی آی تی در اداره  4.1  

 یت یآ یها یسیو پال یژیپالن استرات قیتطب 4.2

تطبیق سیستم مدیریت تفتیش درتمام بخش های  4.3

ی بررسی اداره عال  

و CAATsو  یت یآ یها  شنیکیاستفاده از اپل شیافزا 4.4

 استفاده آنها   یبرا تیظرف یهمچنان ارتقا

 ،یمال یها )بررس یبررس ریبا سا یت یآ یبررس  ادغام  4.5

 یسایو عملکرد( در مطابقت با آقوانین  و مقررات تیرعا

 مربوطه

سیستم و   ITارتقای ظرفیت به منظور اجرای بررسی  4.6

های تکنالوژی معلوماتی در مراجع، طرح پالن و اجرای 

    ITبررسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5هدف   

اداری پاسخگو، موثر و بهبود یافته در اداره عالی بررسیروند مدیریتی و   

 بهبود ترتیب واجرای بودجه و مدیریت اداره عالی بررسی  5.1

تطبیق طرزالعمل بررسی مالی وحسابی اداره عالی بررسی از سوی نهاد سومی  5.2

 جهت تفتیش گزارش ساالنه مالی این اداره 

 یبررس ی( اداره عالهیساالنه ) حساب قطع یگزارش مال بیاز ترت نانیحصول اطم  5.3

 IPSAS  یبراساس روش نقد

جهت ثبت آنها، مراقبت  سیتابید جادیها، ا یدارائ  یاز شناسائ نانیحصول اطم 5.4 

   یبررس یاداره عال یها یدارائ تیریو مد

 یبررس یدر اداره عال یابیباز ستمیاسناد و س فیمعلومات و آرش حفظو  جادیا 5.5
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 خالصه

اداره عالی بررسی، هدف  2017-2013دستآوردها و تجارب بدست آمده از تطبیق پالن استراتیژی قبلی  به ادامه

 میباشد.  2022-2018ساله اداره عالی بررسی برای سالهای  5ارائه استراتیژی درازمدت  فعلی،از پالن استراتیژی 

در کشور روی ماموریت خود تمرکز می نماید تا به حیث  کننده ه عالی ترین نهاد بررسیاداره عالی بررسی به مثاب

اداره عالی بررسی الگو باقی مانده و در مدیریت شفاف، پاسخگو و بهبود یافته منابع عامه از طریق گزارشدهی 

 تور عامه سک یفعالیت ها . این اداره می کوشد با انجام بررسیسهیم باشدمستقل، معتبر، متوازن و بموقع بررسی 

بین المللی جهت همکاری در استفاده مطلوب از منابع عامه و ارائه اطمینان  به شیوه های تفتیش  تمطابقدر 

ی . اداره عالی بررسنایل گردد دید گاهموجه به ذینفعان در مورد شفافیت و حسابدهی در عملکرد حکومت،  به این 

حیت های خود متعهد بر اصول اساسی استقاللیت، شفافیت، هدفمند بودن، در فعالیت ها و انجام وظایف و صال

 با ذینفعان می باشد.  همکاریستگی و مسلکی بودن، محرمیت و یاعتبار، اعتماد، شا

قانون اداره و بهترین اصول بین المللی  احکام اداره عالی بررسی در کنار تعهد بر انجام وظایف محوله به تأسی از

( حکومت FPIP) پالنگذاری درازمدت استراتیژیک، در حال حاضر در پالن بهبود عملکرد مالی بررسی بوسیله

همچنان منطبق و سازگار با پالن بهبود عملکرد  2022-2018و همکاری می نماید. پالن استراتیژی  بوده سهیم

 مالی می باشد. 

نان فعالیت های اساسی و استراتیژی های نمایانگر اهداف، مقاصد و همچ 2022-2018همینگونه، پالن استراتیژی 

وظایف و مسؤلیت های محوله قانونی و تعهدات ما را تحت پالن بهبود  ،ماست که به وجه احسن نیازمندی ها

عملکرد مالی بیان می دارد. این موارد شامل فعالیت های اصالح محور و همچنان عملکرد های اساسی به شمول 

  دو مهم باشند. فعالیت های هستند که برای هر

)الف( تعریف مجدد  :بنابرین، ما پنج هدف دارای اولویت را در این پالن استراتیژی طرح کردیم. این اهداف شامل

با ذینفعان بشمول بازنگری قانون اداره عالی بررسی، آغاز و تشویق مشارکت شهروندان در  نقش اداره عالی بررسی

قرار داشته باشیم. )ب( انکشاف بنیادی و ( OGPحکومتداری باز)بتکارات تمامی ادر مطابقت با تا  ،پروسه بررسی
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ساختاری، مسلکی سازی کارمندان و ارتقای ظرفیت که شامل بازنگری وظیفوی و ساختاری می گردد؛ )ج( 

گسترش ساحه پوشش بررسی تا بتوانیم بررسی های بیشتر عملکرد را انجام دهیم و همچنان کیفیت و مؤثریت 

رسی، )خودکار سازی( روند بر ا مطابق با بهترین اصول بین المللی بررسی بهبود بخشیم؛)د( اتومات سازیبررسی ر

( در بررسی و همچنان انجام بررسی در محیط آی IT) افزایش استفاده از ابزارها و روش های تکنالوژی معلوماتی

ه ریتی و اداری پاسخگو، مؤثر و توسعه یافتتی تا کیفیت و مؤثریت بررسی و گزارشدهی بهبود یابد. )و( روند مدی

در اداره عالی بررسی تا بتوانیم فعالیت ها و پروسه های داخلی خود را با تمام نیازمندی های رسیدن/بودن به مثابه 

 یک نهاد عالی بررسی الگو در تطابق قرار دهیم. 

ی به منابع مالی و بشری دست یابیم و ما آروزمندیم تا بتوانیم بر اهداف و مقاصد تعیین شده از طریق دسترس

 در توسعه و ثبات همکارهمچنان در مدیریت مالی شفاف، پاسخگو و بهبود یافته مالی و رهبری کشور به مثابه 

 م.کشور سهیم باشی
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 مقدمه

-2018 سال آینده است که سالهای (5)هدف پالن استراتیژی ارائه استراتیژی درازمدت اداره عالی بررسی برای

در این ؛ داردرا در عرصه بررسی  سال 90طوالنی بیش از  چهرد. اداره عالی بررسی تاریخیرا در بر میگ 2022

مهارت اینیازمندی هدانش و، تغییر محیط، صالحیت بهوظیفه پویا و نیازمند پاسخگویی  بررسی خود ست کهحالی

 است.

سلسله پیشرفت  یک  و بر تطبیق کردخود را   2017 -2013اداره عالی بررسی افغانستان، پالن استراتیژی سال 

های مشخص در بخش های مسلکی و سازمانی دست یافت. در گذشته، اداره عالی بررسی در شمار متعددی از 

اشتراک ( IDI( و نهاد توسعه ایی انتوسای)ASOSAI(، اسوسای) INTOSAIفعالیت و برنامه های انتوسای)

های گوناگون  . همکاریفراگرفتمی را در زمینه های مسلکی سازی و ارتقای ظرفیت که از آن مواردی مه ه ورزید

را در راستای ارتقای  مهم  نقش  تمویل کنندهنهادهای ادارات عالی بررسی مشخص و  ارتقای ظرفیت از سوی

 ظرفیت اداره عالی بررسی بازی کرد. 

 تثبیتو  تعریف این اداره 2013بررسی سال  قانوندرو مسؤلیت های اداره عالی بررسی  وظایفصالحیت ها، 

، همواره انتوسای یکی از اعضای ابهبررسی و به مث اداره عالی قانون به منظور رعایتاداره عالی بررسی گردیده است. 

 کوشیده است تا به هدف بررسی وجوه عامه بصورت مؤثر، مستقالنه و با کیفیت در کشور دست یابد. 

را که هدفش اصالحات و ( FPIPمالی) بهبود عملکردهوری اسالمی افغانستان پالن در حال حاضر، حکومت جم

در داخل  مؤثر ( و همکاری در راستای ایجاد سیستم هایPFMساده سازی ساختارهای مدیریت مالی عامه)

ضافی ا آن، این برنامه خدماتشفافیت را بوجود بیاورد. در کنار  تأمینو بهبود تطبیق می نماید تا  حکومت است

( و ANPDFو سایر اصالحات مرتبط را هدف قرار خواهد داد. چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان) ملکی

 مبنا و اساس را برای هدایت استراتیژی این پالن فراهم می سازد. ، ملی دارای اولویتبرنامه  (10)
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 م2018تفاهم نامه ای را  نیز در سال  اداره عالی بررسی در زمینه پالن بهبود عملکرد مالی همکاری می نماید و

نموده  را ترتیب و تطبیق 2018به امضاء رسانیده است. بنابرین، این اداره پالن بهبود عملکرد مالی  با وزارت مالیه 

 نیز می باشد.  2019همچنان اداره عالی بررسی متعهد بر تطبیق پالن های بعدی در سال  است.

های ، مشارکت اداره عالی بررسی در فعالیت ها و برنامه 2013انون بررسی سال قچوکات در  مبنای حقوقی موجود

 وهشیمند شدن از رهنمودها و بهترین همچنان بهره انتوسای و یی نهاد توسعه ،ظرفیت سازی انتوسای، اسوسای

وردهای و دستآو همکاری سایر ادارت عالی تفتیش با این اداره  بین المللی بررسی، حمایت تمویل کننده گانهای 

گذشته اداره عالی بررسی در زمینه ارتقای ظرفیت و همچنان انکشاف و پیشرفت روند بررسی در حال رونق گرفتن 

 فراهم می سازد.  پیش به است و مبنای را به منظور حرکت

ت و پیشرف در نظر گیرد تا بتواند عالی بررسی آنراوجود دارد که اداره  یزیادچالش ها و تهدیدات  بدین ترتیب

ماموریت و دیدگاه خود  . افزون برین،ننده وجوه عامه عرض اندام نمایدبه مثابه نهاد مؤثر بررسی ک نموده وتوسعه 

 به درستی درک کند.نیز را 

ط ژه با شرایبه وی با معیارات بین المللی، که دارای مبنی حقوقی است 2013د سال ، قانون بررسی موجودر قدم اول

بین  یوهشلی بررسی در مقایسه با بهترین . صالحیت اداره عامطابقت نداردهای انتوسای شیوه ینو مقتضیات بهتر

، اداره عالی سی مستقل ایجاد می کند. بنابرینالمللی محدود است و چالش های را به حیث یک اداره عالی برر

 را در مدیریت مالی و منابع خود بررسی تمرکز کند و استقاللیت قانون مناسب داشتنرد تا روی بررسی نیاز دا

 نماید.  حفظند بررسی و حدود و پوشش بررسیبشری، عملکرد، رو

ا در مطابقت بعالی بررسی  کیفیت بررسی و زمان بررسی اداره ،اداره صالحیتدر محدودیت  به دلیل ،در قدم دوم

امه وجوه عحیف و میل  ،فساد تموضوعابطور کامل ج بررسی این ادارهنتای. قرار نمی گیردان اداره عتوقعات ذینف

بناً،  .در بر نمی گیردرا مدیریت و استفاده بودجه، وجوه و دارائی های دولتیمرتبط به مفیدیت مشکالتو همچنان 
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 مالیدر مدیریت  جعل و تقلبفساد و اقدامات  آزمایشبه منظور  نیاز دارد تا در روند بررسیاداره عالی بررسی 

 . نماید عملدقیق تر  صورتبه  منابع و دارایی عامه 

هبری و اجرائی در نهادهای بودجوی، شرکت ها و تصدی های ، عدم توجه کافی از سوی هیئت ردر قدم سوم

 سفارشات همچنان پیگیری ومالی شدهی ارچارچوب گز مؤثر کنترول های داخلی،ایجاد و تطبیق در مورددولتی 

حکومتداری خوب محدود کرده است. بطور مثال، سیستم  پاسخگویی، شفافیت وامر نقش بررسی را در  ،بررسی

عمل هم غیر مؤثر شرکت ها و تصدی های دولتی یا وجود ندارد و یا  کنترول داخلی در نهادهای بودجوی،های 

بین المللی گزارشدهی  های های مالی خود را مطابق چارچوب؛ تصدی ها و شرکت های دولتی صورت می کنند

ارائه نمی کنند. حساب قطعیه به مثابه صورت حساب مالی دولت جمهوری اسالمی افغانستان ترتیب و ، نافذ مالی 

برمال نمی سازد و همچنان این صورت حساب دولتی مبنی بر چارچوب بین المللی   هیچ پالیسی مالی و حسابی را

ات بررسی را گزارشدهی مالی ترتیب نمی گردد؛ نهادهای بودجوی و تصدی های دولتی بصورت مؤثر سفارش

استراتیژی را ترتیب نماید که بتواند چالش ها را هدف قرار ، اداره عالی بررسی نیاز دارد تا پیگیری نمی کنند. بناً

 دهد و روند انکشاف و پیشرفت مناسب را در نهادهای حکومتی تسهیل بخشد. 

ه ویژه از سوی کمیته حسابات در قدم چهارم، نظارت و بررسی مؤثر از سوی قوه مقننه روی گزارشات تفتیش ب

 پاسخگوو شفاف ج بررسی جهت تأمین حکومتداریه برای تطبیق نتایزمینه مؤثر تلقی میگردد کدر، (PACعامه)

که  . گزارشاتبررسیدولت تمرکز مینماید حساب قطعیه رویفعالیت می نماید. اکنون، کمیته حسابات عامه تنها 

س از سوی رئی بدست آمده و قررات و عملکرد و همچنان سایر بررسی هامبنی بر نتیجه بررسی رعایت قوانین و م

 .در نظرگرفته نمی شودحسابات عامهبه منظور بحث و تحقیق اداره عالی بررسی ارائه می گردد، از سوی کمیته

رفیت ظمسؤلیت پذیر)حساس( بسازد و در ارتقای همینگونه، اداره عالی بررسی نیاز دارد تا کمیته حسابات عامه را 

آنها به منظور نظارت قانونی مؤثر و بررسی جهت دست یابی به میکانیزم سودمند بررسی با مراجع و قوه مقننه 

 همکاری نماید. 
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لی خود قادر نیست تا بصورت قاطع ساحات مشخص را در در قدم پنجم، اداره عالی بررسی براساس صالحیت فع

 تا پوشش بررسی عملکرد داردل، اداره عالی بررسی نیاز ور مثافعالیت های بررسی خود تحت پوشش قرار دهد. بط

ران، ساحات پایدار و محیطی، مدیریت بح انکشافعملکرد در ملکرد نهادهای دولتی، پروژه ها وخود را بشمول ع

با شامل سازی را پوشش بررسی رعایت قوانین و مقررات افزایش دهد. افزون برین،  مدیریت قرضه های عامه

 وبررسی سیستم مدیریت اطالعات در نهادهای دولتی  ، مدیریت قراردادها و تدارکات،واید غیر مالیاتیساحات ع

افزایش دهد. همینگونه، برای اداره عالی بررسی الزم است تا بطور دقیق و مناسب نیز بررسی در محیط آی تی 

ع بررسی را به منظور دستیابی به آن خود را شامل پوشش بررسی خویش قرار داده و مناب یاهداف و استراتیژی ها

 د.یتأمین نما

لی بررسی ظرفیت کارمندان خویش را با حمایت منابع داخلی بلند برده است، در قدم ششم، باوجود اینکه اداره عا

ی/اسوسای/نهاد توسعه ایی ، انتوساادارات عالی بررسی، تمویل کننده گان همکاری سایر نیاز دارد تا اما

دانش مسلکی بررسی، ظرفیت و مهارت استفاده مناسب از میتودولوژی  داشته باشد وبا خود را  (IDI)انتوسای

ار اداره عالی بررسی بشم نیز از ضروریات نکشاف و توسعه این ادارهها جهت ا ررسی، معیارات بررسی، ابزار و شیوهب

ی بررسی و بهترین روش های های بررسی، میتودولوژ اساسی، مهارت ها و شیوه دانش. عدم موجودیت می رود

این  ،بدین ملحوظنتایج بررسی با کیفیت محدود کرده است.  ارائهدر زمینه بررسی اهداف اداره عالی بررسی را 

 رتقای ظرفیت، مسلکی سازی و انکشافاداره نیازمند هست تا استراتیژی های کوتاه مدت و دراز مدت را به منظور ا

تایج بررسی با کیفیت طرح نماید. ایجاد اکادمی بررسی می تواند یکی از مهارت های کارمندان جهت حصول ن

 آید.خل اداره عالی بررسی بشمار میکانیزم های پایدار در جهت ارتقای ظرفیت دائمی در دا

 مبنای بررسی با کیفیت و چارچوب ارتقای ظرفیت داخلی با استفاده از اداره عالی بررسی به عنواندر قدم هفتم، 

متعهد بر تطبیق و اجرای معیارات بین المللی انتوسای است. در حال حاضر، اداره عالی بررسی  ها شیوه بهترین

آیسای و رهنمودهای  4ای سطح کرده است که رهنموده تطبیق آیسای را تطبیق می نماید و نیز 3معیارات سطح 
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ژی خود را به منظور تطابق د تا استراتی، اداره عالی بررسی نیاز داربنابرین . آغاز نموده استرا  مشخص موضوعی

نامه ها و طرزالعمل های بررسی طرح نماید اتهای بررسی با استفاده از پالیسی ها، رهنمودها، تعلیمشیوه بهترین  با

 د.بخش ءو ظرفیت خود را به منظور جذب و تطبیق ارتقا

حیث عنصر مهم شیوه های بررسی در به حصول اطمینان از بررسی مؤثر جهت هشتم، اداره عالی بررسی  در قدم

ت بررسی و همچنان سیستم مناسب مدیریت معلوماIT ابزارها/شیوه های بررسی  تعهد کرده است تا محیط آی تی

ها/ابزارهای  شیوهاتیژی را به منظور افزایش کاربرد، اداره عالی بررسی نیاز دارد تا استررا تطبیق نماید. به این دلیل

که تمرکز آن  ITبررسی (، تطبیق سیستم مدیریت معلومات بررسی، ایجاد آمریت CAATsبررسی کمپیوتری)

نین و مقررات مانند سایر انواع بررسی) چون بررسی مالی، رعایت قوا ITو انجام بررسی های  باشدIT روی بررسی 

 دارد. و همچنان اطمینان حاصل گردد که منابع و ظرفیت کافی در زمینه وجود  و عملکرد( طرح نماید

به همین در قدم نهم، اداره عالی بررسی تعهد کرده است که یک نهاد پاسخگو، شفاف و مؤثر در کشور باشد. 

متعهد است تا مشارکت خود با شهروندان را در روند بررسی آغاز و بیشتر نماید. عالوه برین، اداره عالی  ملحوظ،

ابی و ارزی -کنترول های داخلی، ارتباطات و ارزیابی خودیتعهد کرده است تا پروسه های مدیریتی و اداری،  بررسی

از سوی جناح سوم را روی مدیریت و کیفیت بررسی خود توسعه و بیشتر سازد. همینگونه، استراتیژی اداره برای 

 باشد. می نیل بر این اهداف بخشِ از پالن استراتیژی 

 ماموریت و دیدگاه اداره عالی بررسی، پالن استراتیژی و دستیابی به های گوناگون بنابرین، به منظور رفع محدودیت

اداره  و مقاصد اهداف ،طرح و ترتیب گردیده است. این پالن ماموریت، دیدگاه، ارزش های اساسی 2018-2022

 بخش ها/ساحاتمشخص کرده است.  جهت تحقق آنها در نظر گرفته و فعالیت ها و منابع مورد نیاز را تحارا به وض

از نیاز سنجی، پالنگذاری استراتیژی، پالن عملیاتی و نظارت و  اند مل پالن استراتیژی است عبارتمهم که شا

 ارزیابی. 
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 دیدگاه

شفاف منابع عامه،  تیریبوده و مد یو نمونه در امور بررس شرویپ شیتفت یاداره عال کیتا  میورز یما تالش م

 . میمستقل، معتبر و متوازن بهبود بخش یگزارشدهبه موقع،  یها یبررس قیرا از طر یو پاسخگوئ یحسابده

 (، مجتمع ادارات عالی بررسیINTOSAIاداره عالی بررسی بخشِ از سازمان بین المللی ادارات عالی بررسی )

د. بین المللی تفتیش می باشات اجراء و در نظرگیری بهترین شیوه ها و معیار کشورها بوده که متعهد بر پذیرش،

نهاد بررسی کننده وجوه عامه، همیشه از قوه اجرائیه و  وقف و ماهیتشیوه های بین المللی، مبراساس بهترین 

آنهای که مسؤل مدیریت امور مالی وجوه عامه، ارائه خدمات، مدیریت و حفاظت از دارایی عامه و همچنان مسؤل 

 در نظر گرفته شده است. آجد عملیاتی امور عامه هستند

صورت ب گزارش بررسییازمند انجام بررسی بیطرفانه و عاری از تضاد منافع می باشد.ناستقاللیت بررسی عامه 

های بین المللی بررسی، باید بدور از تعصب و غرض و با مراعات  شیوهاساس شرایط و مقتضیات بهترین  مسلکی بر

ر را در مدیریت بهت اصل بیطرفی و اعتماد ارائه گردد. اینگونه  گزارشدهی بررسی می تواند بخش های اجرائیوی

 امور مالی و حکومتداری و قوه مقننه را در بررسی بهتر فعالیت های بخش های اجرائیوی کمک و یاری رساند. 

یت های اداره عالی بررسی صالحیت، حدود و مسؤل در مورد، مبنای حقوقی را 2013سال  بررسی  اداره عالی قانون

اگر این مبنای حقوقی با بهترین روش های بین المللی ر گرفته است. وه عامه در نظنهاد بررسی کننده وج به حیث

رین، ب مقایسه گردد، معیارات مطلوب در این زمینه به حیث یک نهاد عالی بررسی در نظر گرفته نشده است. افزون

 امور مالی عامه و هم در سطح سازمانی در نهادی های حکومتی از نظر سیستم تم های مدیریتسدر تمامی سی

زایای م افذه و پیگیری مؤثر بررسی که تحققن قانونمطابقت آن با  ی داخلی، گزارشدهی مالی و حسابی،کنترول ها

در بررسی را متأثر می سازد نقاط ضعف وجود دارد. همچنان، اداره عالی بررسی خود نیاز دارد تا خالی را که 

رصه عفیت بررسی وجود دارد پر نماید. عالوه برآن، در برای ارائه نتایج و روند مؤثر و باکی ظرفیت و توانایی خود
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ت فافیبه پاسخگویی و ش نظارت و بررسی قانونی توسط کمیته حسابات عامه روی گزارشات بررسی جهت دستیابی

 . دیده می شودخوب در کشور ضرورت مبرم به هدف حکومتداری  در مدیریت منابع عامه و رسیدن

از  ظتبه این اهداف و تسهیل مدیریت بهتر مالی، ارائه خدمات و حفا ا برای نیلالی بررسی متعهد است تاداره ع

بهترین  طبیقت کارمندان مسلکی و با تجربه وظرفیت از نتایج و روند با کیفیت بررسی، دارایی های عامه،با استفاده 

 وظایف خویش را انجام دهد.روش های بررسی 

 ماموریت

تور عامه در مطابقت با معیارات بین المللی بررسی جهت استفاده مطلوب از اجرای بررسی مؤثر فعالیت های سک

 منابع مالی، حصول اطمینان از حسابدهی و شفافیت در عملکرد دولت برای ذینفعان.

ملی،  یرااست تا گزارش بررسی با کیفیت را برای شو دیدگاه و ماموریت خود متعهد بر مبنایاداره عالی بررسی 

و همچنان کارهای  ت های مالی و کنترول منابع دولتینیاز به جامعه جهانی ارائه دهد و از فعالی حکومت، در صورت

باعث دارایی عامه از سوی حکومت  و در موردوجوهمدیریت شفاف، پاسخگو  چون ن دهد.مدیریت عامه اطمینا

 مردم میگردد. میان ایجاد اعتماد 

این تعهدات و حسابی و عملکرد نهادهای حکومت را بررسی نماید. اداره عالی بررسی مسؤلیت دارد تا امور مالی 

نیز می شود و همچنان بررسی صورت صورت حساب های مالی در مورد مساعدت های بانک جهانی  بررسی شامل

بین المللی پرداخت می شود، توسط اداره  حساب های مالیمساعدت ها و قروض که از سوی سایر تمویل کنندگان

صورت میگیرد. این بررسی ها از سوی اداره عالی بررسی بصورت ساالنه در مطابقت با معیارات و روش عالی بررسی 

 انجام می شود.  ،های جهانی بررسی

نهادهای سکتورعامه جهت استفاده از منابع عامه با رعایت به منظور توسعه حکومتداری شفاف و پاسخگو، کمک به 

مطابقت با چارچوب ها، صالحیت های قانونی، حقوقی و بودجوی، اداره  و در مفیدیت و مؤثریتاصل اقتصادیت، 
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عالی بررسی تعهد نموده است تا بررسی و نقش خود را بصورت مؤثر با انجام ارتقای ظرفیت و مهارت های دوامدار 

 و با تطبیق بهترین روش های بین المللی انجام دهد. 

رتبط و بیطرف خود تعهد نموده است تا ادارات و نهادهای حکومت گزارش های بموقع، م از طریقاداره عالی بررسی 

و  دهند. به منظور انکشافبرا کمک نماید که بتوانند نقش و مسؤلیت های خود را بصورت شفاف و پاسخگو انجام 

فعان گوناگون بشمول حکومت و تمویل خود را با ذین ماموریتمکلف است تا  عالی بررسی اداره تطبیق این هدف،

 انجام دهد. گسترده مردم  نندگان و با مشارکتک

 ارزش های اساسی

. این ارزش ها متشکل از مجموعه استاسی و پایدار اداره اصول اس بیانگر ارزش های اساسی اداره عالی بررسی،

کارمندان در داخل اداره عالی بررسی هنگام فکر و  وضعیت اصول رهنمودی است که در مورد چگونگی مدیریت و

دارد. ارزش های اساسی در کنار  دقیقجهت رسیدن به دیدگاه سازمانی و انجام ماموریت و اهداف آن تأثیر  عمل

( 30است که از سوی انتوسای)آیسای ارزش های مشخص برای اداره عالی بررسی، بازتاب دهنده کودهای رفتاری 

در کارهای روزمره و بررسان را باید که  ستاساسی شرح ارزش ها و اصولی ارزش های اصریحاً اعالم شده است. 

 مسلکی شان رهنمایی کند.  های یتدر اجراء مسؤل

 استقاللیت

بیرونی برای بررسان الزامی می باشد. اداره عالی  مستفید شونده گانع تحت بررسی و سایر استقاللیت از مرج

ماید و از تضاد منافع جلوگیری نبررسی باید با حفظ استقاللیت مالی و وظیفوی نسبت به سایر نهادهای حکومتی 

عمل کند تا استقاللیت خویش را بیشتر سازد نه اینکه آنرا کاهش دهد. استقاللیت  بصورت مسلکی باید این اداره

می  آن منوط بهبررسی  نتایج بررسان را در امور کاری روزمره شان آگاهی می دهد و کیفیتارزش فراگیر بوده که 

 باشد. 
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تواند بطور مثال  تقاللیت میاس، نباید بوسیله منافع شخصی یا بیرونی تضعیف یا تخریب گردداستقاللیت بررسان 

یا  ها ژه، پرونفوذ روی بررسان، تعصب بررسان در برابر نمایندگانمراجع تحت بررسی فشارهای بیرونی یا توسط

به  ری یا شخصی که ممکن منجیا هم معامالت مال و ، استخدام قبلی یا اخیر از سوی مرجع تحت بررسیهابرنامه 

 .زیر سوال برودتضاد منافع گردد، 

و همچنان جداً از روابط که باعث فساد یا  بررسان نباید از موقف رسمی خود جهت مقاصد شخصی استفاده کنند

شک و تردید در مورد هدف و استقاللیت میگردد بپرهیزند. بررسان مکلف اند تا از دخالت در موضوعات که دارای 

خود داری کنند. این مسئله همچنان نقطه اتکاء شفافیت است که اداره عالی بررسی آنرا است تعیین شدهنافع م

 به مثابه ارزش مهم بعدی در نظر دارد.  

 شفافیت

ست. اداره عالی بررسی به مثابه یک نهاد، متعهد بر حفظ و تقویت ارزش و ا شفافیت بستر و اساس همه ارزش ها

. این اداره همچنان متعهد بر حصول اطمینان از شفافیت، ول صداقت و راستکاری می باشدفافیت بشماصول ش

بررسان اداره عالی بررسی نیز پابند ارزش شفافیت در روند  ،پاسخگویی و مبنای حقوقی فعالیت های خود است

سایر اعتماد ان کاری و روابط خود با کارمندان مرجع تحت بررسی اند. به منظور حفظ اعتماد مردم و همچن

بررسان باید جداً از اقدام و دست داشتن  فعالیت های بررسی باید بدور از شک، تردید و سوء ظن باشد. ،ذینفعان

ر از بررسان مکلف اند تا فرات ،جلوگیری نمایند تقلبیجعلی و  کارانه، نادرست، گمراه کننده،در فعالیت های خراب

باشند. شفافیت همچنان بررسان را مکلف می سازد تا اصول استقاللیت و شک و تردید و تضاد منافع قرار داشته 

خود روی منافع عامه  سی مسلکی را مراعات کرده و در افکارهدفمندانه بودن را حفظ نموده، معیارات انجام برر

یشبرد پد. افزون برین، صداقت و راستکاری را بصورت مطلق در جریان فعالیت های شان و در هنگام نتصمیم بگیر

 .داره عالی بررسی در نظر داشته باشندامور منابع ا
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 شایستگی و مسلکی سازی

 عالیانجام دهند و معیارات و مکان بررسان مکلف اند تا وظایف خود را بصورت مسلکی و تخصصی در هر زمان

طرف انجام و بی را بصورت شائسته خویشوظایف  بوسیله آنبکار ببرند تا  خودا در فعالیت های بررسی ر مسلکی

تعهد کرده اند تا پیشرفت های جدید را  به منظور انجام مسؤلیت های مسلکی ند. اداره عالی بررسی و بررسانده

و به کرده ،شیوه ها، ابزار و روش های مدرن را تطبیق نموده بصورت متداوم ارزیابی در میتودولوژی های بررسی

 باشند. های بیشتر ش، مهارت و قابلیتدر جستجوی دانهمواره منظور پیشرفت و توسعه 

ی توجه مسلکی داشته بررسان باید در اجراء و نظارت روند بررسی و همچنان در تهیه و ترتیب گزارشات بررس

باید از طرزالعمل ها و شیوه ها به بلندترین کیفیت ممکن در بررسی های خود استفاده نمایند.  افزون برین،باشند. 

ی و ارائه گزارشات، مکلف بر اطاعت و پیروی از فرضیه های اساسی و معیارات پذیرفته شده در اجراء بررس همچنان

رت های مورد نیاز برای انجام مسؤلیت بررسان مکلفیت های همیشگی در راستای تجدید و توسعه مها ،بررسی اند

 خود دارند.  های مسلکی

 محرمانه بودن

العات دریافت شده در انجام وظایف خود را به عنوان وسیله ای برای اط را مکلف می سازد تا بررسانمحرمانه بودن 

نباید اطالعات که باعث زیان، ضرر و ایجاد بررسان  همچنانکنند. نتأمین منافع شخصی خود یا دیگران استفاده 

تی را به سازند و نه هم چنین اطالعا افشاناعادالنه و غیر منطقی برای افراد یا سازمان های دیگر گردد، موضوع 

د جمع آوری شده در روننباید اطالعات  عالوه برین،. رساندن به دیگران استفاده کنند ضررعنوان وسیله ای برای 

، به استثنای اجراء مسؤلت های معین و قانونی اداره کتبی یا به هر وسیله ای دیگری ،بصورت شفاهی بررسی را

 . به دسترس شخص سوم قرار دهندعالی بررسی، 

 یهمکار

میتودولوژی فعالیت های اداره عالی بررسی را تعریف می کند. این اداره به عنوان بررس  ،کار گروپی و دسته جمعی

می باشد. ما باورمندیم که مشارکت قوی  خودعان به منظور دستیابی به اهداف خارجی متعهد بر همکاری با ذینف
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پدیده مهم در راستای ی و تمایل به کارهای گروپی تضمین کننده نتیجه بهتر است. ما اعتماد داریم که همکار

 ایجنترسیدن به موفقیت در داخل اداره عالی بررسی است و تقویت همکاری با ذینفعان برای ارتباطات مؤثر و 

 ست. ضروریامری متوازن بررسی 

 هدفمند بودن

یک ارزش مهم ی است و یطرفی بررس در ساحه کار بررسی و گزارشدهی بررسهدفمند بودن خود نشان دهنده ب

از  دورباند تا هدفمندانه، بیطرف و  آن برای تمامی بررسان به حساب می آید. بررسان و کارمندان بررسی مستلزم

وظایف خود را انجام دهند. این مسئله نیاز دارد تا فعالیت  نه تنها در باطن بلکه در ظاهر،یهرنوع گرایش های بیرون

بر حقیقت ها و اسنادهای معتبر باشد و شواهد و مدارک براساس قضاوت های  بررسی و گزارشدهی بررسی مبنی

فتار ر انه و بیطرف باشند ومکلف اند تا هدفمند . بررسانجمع آوری گردد و احساسات یخصافع شنمسلکی بدون م

رفی بیط منافع یا هر نوع فشار بیرونی مرتبط به بررسی باشد. هدفمندانه بودن و تضاد عاری از و وظایف شان

 همچنان بیطرفی سیاسی، واقعی و درک شده را شامل می شود.

بررسان را مکلف می سازد تا روابط مسلکی  ر،عنوان ارزش اساسی و مهم کود رفتا، هدفمندانه بودن به چنینهم

ک مدارشواهد و  منافع بدور بوده  و تمام اسناد، خود را با نهادهای تحت بررسی حفظ نموده، از هر نوع تضاد

ذیرش کیفیت، ارزش و پ . این موضوعبازتاب دهنددهی بررسی، در نتیجه و گزارش یئه مرتبط را بدون برخورد سلیق

 با ارزش و اعتبار بلند می برد.  اتکاءگزارش بررسی را از سوی ذینفعان به مثابه 

 اعتبار

ن نهاد های تمویل کننده توقع و مراجع بررسی شده و همچنا اجرائیه، مردم، تمام ذینفعان، مسؤلین قوه مقننه

و مورد اعتماد و احترام باشد.   ودهشک، تردید و مالمتی ب بدور ازدارند که شیوه و اجراآت نهاد های عالی بررسی 

د و در حقیقت نتیجه ای از هدفنمن استبررسی ادارات عالی بررسی نتایج اعتبار، باور و اطمینان در پروسه بررسی؛
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، دقیق و معتبر تلقی کردن گزارشات و نظریات نهادهای عالی بررسی توسط دیگر طرفاز  بودن و اطمینان است. 

 ذینفعان  پیرامون اعتبار امر ضروری است.  

  اعتماد

وسیله ب اعتماد میگردد. بررسی شامل باورمندی و تداوم در عملکرد به اساس کیفیت و معیارات بین المللی اعتماد

تیجه ن قابل اعتماد، ی و بلند بردن سطح اعتبار بهبود می یابد.  نتایج بررسیپروسه بررسی هدفمند، گزارشده

نتیجه تفتیش بوسیله مدارک کافی و  و حصولاجرای بررسی ساحوی به اساس معیارات مسلکی و پالن بررسی 

گزارش تفتیش وابسته به هدفمندی اعتماددر مورد  هدفمند و بیطرف میباشد. مناسب بررسی بگونه

 .استیهدگزارش

 2022-2018پالن استراتیژی  اهداف و مقاصد

 که ماهیت تداومیی گذشتهبا و فعالیتها مقاصداهداف،  هایبراساس دستآورداهداف و مقاصد اداره عالی بررسی 

بشمول مواردی تحت اند وهمچناناهداف، مقاصد و فعالیت های اصالحات محور و اهداف آینده، فعالیت های اساسی

اهداف و مقاصد ذیل را در بر  2022-2018پالن استراتیژی  ( شکل می گیرد.(FPIPرد مالیبهبود عملک پالن

 دارند:

 میمناسب و تحک یچارچوب قانون جادیا قیاز طر نفعانیذ یبرا یبررس یمجدد نقش اداره عال فی: تعر1هدف 

 نفعانیروابط با ذ

نقش این اداره در دیدگاه وی نسبت به  یکی از عناصر کلیدی در تحکیم نقش اداره عالی بررسی تعریف مجدد

مبنای حقوقی را در  2013بررسی سال  اداره عالی است. قانون خارجیتوقعات ذینفعان، بشمول ذینفعان داخلی و 

مورد صالحیت ها و مسؤلیت های این اداره در نظر گرفته است. هرچند، در مقایسه با بهترین شیوه های بین 

ه بازبینی و توسعه دارد تا بتواند استقاللیت اداره را به مثابه نهاد عالی بررسی در کشور المللی، قانون فعلی نیاز ب

بیشتر سازد. به این ترتیب، برای اداره عالی بررسی الزم است تا روابط خود را با ذینفعان به منظور درک ارزش ها 
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داده و تحکیم بخشد. برای نیل بر این و مزایای اداره عالی بررسی به عنوان نهاد عالی بررسی در کشور، گسترش 

 هدف، اداره عالی بررسی می خواهد روی اهداف و استراتیژی های ذیل تمرکز نماید:

و استراتیژی ها فرعی اهداف  

 و توسعه استراتیژی ارتباطات با ذینفعان گسترش و تحکیم روابط با تمام ذینفعان 1.1

ور و رئیس اجرائیه که اجراآت و فعالیت های حکومت را شورای ملی، کمیته های نظارتی قوه مقننه، رئیس جمه

مدیریت می نمایند، تصدی ها و شرکت های دولتی و سایر نهادهای حکومت، نهادهای تمویل کننده و شهروندان 

برای رسیدن به روند بررسی مؤثر و با کیفیت،  ،بررسی بشمار می روند نتایجاز جمله ذینفعان اساسی و مهم 

بررس)اداره عالی بررسی به عنوان نهاد  که"سه جانبه لاص"مبنی بر،ی، نظارت قانونی و پیگیریگزارشدهی بررس

عالی بررسی( جناح مسؤل)نهادهای تحت بررسی و آنهای که مسؤل فراهم کردن معلومات برای بررسان اند( و 

بشمار همه مهم اند، یره( مطلوب)قوه مقننه، کمیته های آن، مردم، نهادهای تمویل کننده و غاستفاده کننده های

. برخی از اعضای انتوسای، اداره عالی بررسی و سایر ادارات عالی بررسی در زمینه حمایت تخنیکی و می روند

 ارتقای ظرفیت همکاری می نمایند. 

، اداره عالی بررسی باید طوری ارتباطات داشته باشد که دانش ذینفعان، درک نقش و مسؤلیت 12براساس آیسای 

 اداره عالی بررسی را به عنوان نهاد بررسی کننده مستقل سکتورعامه بیشتر سازد. های 

 استراتیژی های ذیل برای رسیدن به مقصد توسعه و تحکیم روابط با ذینفعان، باید تطبیق و اجراء گردد:

 از تسلیم دهی به موقع گزارشات بررسی و تحکیم روابط با شورای ملی و دفتر مقام ریاست جمهوری  1.1.1

 جهت دستیابی به پیگیری مؤثر و اتخاذ عمل از سوی مسؤلین اجرائیه و بررسی قانونی از سوی کمیته

 اطمینان حاصل شود.  روی گزارشات بررسی های ذیربط پارلمان )مجلس نمایندگان( 
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 ی( و ارتباط با شوراStakeholder engagement strategy) نفعانیمشارکت ذ یژیاسترات قیتطب 1.1.2

 یریگیحکومت و پ ی، اتخاذ عمل از سو یجهت گسترش نظارت از گزارشات بررس PAC هتیو کم یمل

 .ردیحسابات عامه صورت گ تهیدر مورد مشاهدات و سفارشات از طرف کم

سط تو یبررس یها افتهیسفارشات و  قیاز تطب متداوم یریگیشده و پ یحفظ ارتباط با مراجع بازرس 1.1.3

 مراجع مربوط

ت های غیر قانونی و یا هم موارد اختالس به لوی سارنوالی و سایر نهادهای تمام قضایای جعل، فعالی 1.1.4

نشست های ربعوار/دورانی با آنها به منظور تبادل معلومات و پیگیری روی موضوعات  ارجاع گردد و مربوطه

 برگزار گردد. عملی

وابط با نهادهای ر اطمینان حاصل شود، از نشر گزارشات بررسی در ویب سایت رسمی اداره عالی بررسی 1.1.5

نهادهای تمویل در مراسم ارزیابی های مربوطه که از سوی حفظ گردد، تمویل کننده و حمایت کننده

اشتراک  و انتوسای برگزار می شود و هم در ارزیابی دوجانبه از سوی سایر ادارات عالی بررسی کننده

 صورت گیرد.

 ی با سایر ادارات عالی بررسی عندالضرورتتفاهمنامه های دوجانبه مبنی بر توافق طرفین جهت همکار 1.1.6

 امضاء گردد.

  ادارات عالی بررسی اشتراک در بررسی های مشترک/ موازی با سایر 1.1.7

بنای م داشتن و شواری ملی به تصویب جهتقانون فعلی بررسی و ارائه مسوده قانون جدید بررسی  مرور 1.2

 بهترین شیوه های بین المللی وجوه عامه در مطابقت با نهبررسی مستقالاجرای برای  قانونی

به منظور دست یافتن به یک نهاد مستقل و بررسی کننده وجوه عامه به گونه مؤثر و همچنان برآورده ساختن 

توقعات ذینفعان، قانون  این اداره در مقایسه به بهترین شیوه های بین المللی نیاز به تجدید دارد تا بتواند 

سیدن به این هدف، حفظ روابط با ذینفعان و طلب حمایت و همکاری از برای ر را تقویت بخشد. نقاط ضعف
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سوی آنها به ویژه از دفتر مقام ریاست جمهوری و شورای ملی یکی از موارد مهم و حساس محسوب می گردد. 

 بررسی، استراتیژی های ذیل باید اجراء گردد:اداره عالی برای تجدید قانون 

لیل تح ین شیوه ها به منظور رسیدن به یک اداره عالی بررسی مستقلدر مقایسه با بهترها  خالها/ضعف 1.2.1

بررسی جهت تأمین شفافیت، پاسخگویی  اداره عالی  شود و مزایا و تأثیر تغییرات پیشنهاد شده در قانون

 و حکومتداری خوب ارزیابی گردد.

در راستای مسوده تجدید مشوره صورت گیرد و  شانبا ذینفعان مربوطه برای اخذ دیدگاه ها و پیشنهادات  1.2.2

 .آنها را دخیل سازیم شده قانون بررسی

 مقامات مربوطه و شورای ملی.به بررسی جهت تصویب اداره عالی  تجدید شده قانون  ارایه مسؤده 1.2.3

ملی  به شورای اداره تجدید شده قانون  مسؤده ارایهتعقیب و پیگیری با نهادهای تمویل کننده به منظور  1.2.4

 صورت گیرد. ARTF IP Plus/ SRBCن بنچمارک و طلب تشویق تحت برنامه جهت تصویب به عنوا

 آغاز و تقویت مشارکت شهروندان در روند بررسی 1.3

بیان می دارد: ارتباط مؤثر با ذینفعان (  6)ارزش ها و مزایای ادارات عالی بررسی، در اصل  -انتوسای 12آیسای 

ی باید با ذینفعان ارتباط داشته و نقش های گوناگون روی این موضوع تأکید می ورزد که ادارات عالی بررس

درنظر گیرد. اداره  راآنها را درک نموده، و بدون مصلحت در استقاللیت اداره عالی بررسی، دیدگاه های آنها 

عالی بررسی افغانستان به عنوان یکی از ادارات عالی بررسی متعهد است تا مشارکت شهروندان را در روند 

تقویت بخشیده و نظارت از کیفیت مصارف عامه را به منظور تقویت تأثیر آنها در زمینه تطبیق  بررسی آغاز و

نظارت مردمی و همچنان در برابر فساد در امور عامه بهبود بخشد. این مسئله به توسعه و تطبیق استراتیژی 

ی اطات بهتر برای بررس، ارتبطبق میکانیزم مربوط ارتباطات برای مشارکت/دخیل سازی شهروندان در بررسی

مشارکتی شهروندان و همچنان مشارکت با نهادهای جامعه مدنی نیاز دارد. برای رسیدن به این هدف، اداره 

 عالی بررسی مکلف بر تطبیق استراتیژی های ذیل می باشد:
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های و فرصت های اداره عالی بررسی به منظور دخیل سازی نهاد امور مشارکتی  ارزیابی چالش های موجود 1.3.1

جامعه مدنی به مثابه قدرت نفوذ جهت افزایش مؤثریت بررسی بیرونی و توسعه چارچوب ارتباطات و 

 دخیل سازی شهروندان. 

 تطبیق میکانیزم اخذ نظریات و دیدگاه های نهادهای جامعه مدنی جهت پالنگذاری بررسی مشارکتی 1.3.2

دهای جامعه مدنی از سوی اداره عالی تهیه و ترتیب پالن های عملی و تطبیق آنها برای دخیل سازی نها 1.3.3

 بررسی در انجام بررسی های عملکرد.

 نشر به موقع گزارشات بررسی در ویب سایت این اداره 1.3.4

تنظیم و ترتیب مشارکت/دخیل سازی شهروندان از طریق اداره عالی بررسی به منظور جمع آوری نظریات  1.3.5

 نهادهای جامعه مدنی در مورد گزارشات بررسی

 یت و دانش مسلکی روی چگونگی تطبیق شیوه های مشارکت شهروندانارتقای ظرف 1.3.6

و  (FPIP-FSPپروژه بهبود مدیریت مالی) -مشارکت در روند اصالحات پالن بهبود عملکرد مالی 1.4

 دستیابی به اهداف اصالحات

حات ( را با تمرکز روی اصالFPIPدر حال حاضر، دولت جمهوری اسالمی افغانستان پالن بهبود عملکرد مالی)

( تطبیق می نماید و همچنان در راستای ایجاد سیستم PFMو ساده سازی ساختارهای مدیریت مالی عامه)

شفافیت را داشته باشد، کمک و همکاری می کند. اداره عالی بررسی  ارایهمفید در داخل حکومت که قابلیت 

بود به. بنابرین، این اداره پالن مایدنهمکاری می  به بعد در پالن بهبود عملکرد مالی 2018افغانستان از سال 

در معرض خود را نیز  2019و نیز متعهد است تا پالن  نموده استخود را طرح و تطبیق  2018عملکرد مالی

اداره عالی بررسی را   بطور مناسب و دقیق وظایف اساسی 2022-2018پالن استراتیژی  اجراء قرار دهد، 

طور ذیل بیان بهبود عملکرد مالیدارای اولویت و قسمتِ از پالن بازتاب می دهد که به عنوان بخش های 

 میگردد:
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میکانیزم به منظور تشخیص و تعیین اصالحات دارای اولویت و بخش های اساسی برای یک تطبیق  1.4.1

 بهبود عملکرد مالی

 و سال های بعد 2019ترتیب پالن های تناوبی ساالنه برای پالن بهبود عملکرد مالی در سال  1.4.2

یستم ساز تطبیق پالن در هر شش ماه و ارزیابی ساالنه براساس شرایط و مقتضیات تطبیق  نظارت 1.4.3

(APMIS)  حکومت/تمویل کنندگان کنندهوزارت مالیه و ارزیابی نهایی از سوی تیم ارزیابی 

 با توجه بهبرای سال مربوط  جهت آغاز پالن بهبود عملکرد مالیپالن های اجرایی ساالنه مرور  1.4.4

 ساحات دارای اولویت جدید.روی توجه باقی مانده و ی دوامدار و فعالیت ها

 تقویت ظرفیت کمیته حسابات عامه به منظور نظارت و بررسی مؤثر قانونی 1.5

نظارت مؤثر قانونی توسط کمیته حسابات عامه شورای ملی مبنی بر گزارشات بررسی گام مهم و اساسی در 

  زارشگبحث روی اکنون، کمیته حسابات عامه تنها وظیفه  زمینه تأمین حکومتداری شفاف و پاسخگو است.

بررسی حساب قطعیه را بدوش دارد. گزارشات بررسی مبنی بر نتایج بررسی های رعایت قوانین و مقررات و 

عملکرد و سایر بررسی ها توسط رئیس اداره عالی بررسی ارائه میگردد که از سوی کمیته حسابات عامه مورد 

ر نمیگیرد. بنا، نیاز است تا کمیته حسابات عامه را در زمینه مسؤل ساخته و در ظرفیت بحث و بررسی قرا

سازی با آنها به منظور نظارت قانونی و بررسی مؤثر همکاری صورت گیرد تا به هدف میکانیزم پیگیری مؤثر 

 د.دست یاب بررسی دست یابیم. اداره عالی بررسی با تطبیق استراتیژی های ذیل می تواند بر این هدف

 به منظورنشست ها، ورکشاپ ها و سمینارهای آشناسازی برای کمیته حسابات عامه و داراالنشاء آن  1.5.1

نظارت به موقع گزارشات بررسی  جهتروی اهمیت انواع بررسی ها، محتویات گزارشات بررسی  بحث

 . دایر گردد
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د نیاز برای استفاده کمیته خالصه ها، یادداشت های مهم، مشاهدات بررسی، سفارشات و منابع مور 1.5.2

 فراهم گردد.اجرائیوی حسابات عامه در جریان بررسی 

نظریات و دیدگاه ها برای کمیته حسابات عامه در مورد گزارش اقدامات اتخاذ شده و پیگیری از سوی  1.5.3

مسؤلین اجرائیوی/هیئت رهبری پیرامون مشاهدات بررسی و سفارشات و همچنان اقدامات که از این 

 ت و سفارشات کمیته حسابات عامه بوجود می آید  فراهم گردد. گزارشا

یک شخص مسؤل/کارشناس در اداره عالی بررسی به منظور روابط منظم با قوه مقننه و کمیته حسابات  1.5.4

 منابع یا همکاری با کمیته حسابات عامه و داراالنشاء آن تعیین گردد.  عامه و به هدف فراهم کردن

حسابات  تهیکم تیبا سکرتر یکیدوامدار تخن یو همکار شیپرسونل تفت یبانیپشتو  تیفراهم کردن حما  1.5.5

 عامه

و غیره جهت هماهنگی  INTOSAIنظارت از بنچمارک های تعین شده به اداره عالی بررسی از سوی دونر ها،  1.6

 مؤثر ذینفعان

 تیدر روند و فعالاین اداره  میباشد،  اداره عالی بررسی، به عنوان عالی ترین مرجع تفتیش اداره عامه در کشور

و  ارهایمع یبعض تطبیقبه  ازیاز جمله، ن نها،یکند. ا یشرکت م ASOSAIو  INTOSAI / IDI یها

به  دنیو رس لیتکمتطبیق، ، iCAT یابیو ارز ISSAI تطبیق استندرد های، SAI-PMFاهداف مانند 

انواع  ،SDGsمانند موارد مربوط به  یارهایمع ریروش ها و سا ،پروسه های تفتیشاهداف مورد نظر مربوط به 

 موارد مشابه. ریو سا نفعانی، مشارکت ذپروسه تفتیش مبارزه با فساد ،مختلف تفتیش

 شرایط و ،PEFAو  ROSC ی، از جمله بانک جهاندونر هاتوسط  داده شده یارهایاز مع یبه عنوان بخش

، نظارت در روند بررسی مشارکت شهروندان عملکرد، بررسی)مانند  ARTF-IPو  ARTF دونر هایالزامات 

ضرورت است ،  EU’s)  (SBCالزامات شرایط و ( واز تطبیق سفارشات تفتیش در وزارات ها و ادارات دولتی

تا اداره عالی بررسی در پروسه ارزیابی از بنچمارک های داده شده و تطبیق آنها اشتراک نموده و شرایط 

 باشد.پذیرش معیار های خاصی را داشته 
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یابی در ارز متعهد به شرکت ،قابل اعتمادیک اداره عالی تفتیش به عنوان  اداره عالی بررسی ن،یبا توجه به ا

 آنها با رعایت شرایط و الزامات بنچمارک ها. لیو تکم بنچمارک های داده شده

 هادونر و  INTOSAI / IDI ،ASOSAI ،ECOSAI اداره در ازیمورد ن یشرکت در تمام پروسه ها 1.6.1

 و تطبیق بنچمارک ها در وقت معینه. ی آنهاارهایبا مع

و نظارت وزارت  IP (IP Triggers)اطمینان از دستیابی به موقع و باکیفیت به بنچمارک های تشویقی  1.6.2

 ها و ادارات از تطبیق سفارشات تفتیش.

لی تفتیش در وقت اطمینان از اینکه تمام فند های تشویقی مربوط به بنچمارک های دونر ها به اداره عا 1.6.3

معینه آن تطبیق و فند های تشویقی مربوطه توسطه دونر ها به دولت جمهوری اسالمی افغانستان پرداخت 

 گردد.

 سازی و ارتقای ظرفیت کارمندان ی، مسلکتوسعه سازمانیهدف دوم: 

، لکی بررسیدانش مس ارتقا بخشیده است ولی هنوز هماداره عالی بررسی همواره ظرفیت کارمندان خویش را 

 نیاز  ی آنظرفیت و مهارت به منظور استفاده مناسب از روش های بررسی، معیارات بررسی،  ابزار و شیوه ها

میباشد. اداره عالی بررسی متعهد است که معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش) آیسای ( را به حیث 

 ستفاده نماید. کیفیت بررسی و چارچوب برای ارتقای ظرفیت دراجرا بررسی، ا

ادی و ساختاری، بازبینی وظیفوی را انجام میدهد و تغیرات نیبرای انکشاف و تغیر مسیر باداره عالی بررسی 

 برخاسته از آنرا در استراتیژی منابع بشری و ساختار اداره انعکاس میدهد. 

ا بررسی خویش رموضوعات تحت پوشش و ساحات  که می بایست دخیل شدن در تفتیش، اداره عالی بررسی

بیشتر می کرد تا اکنون نتوانسته بطور کامل آنرا انجام دهد. بنا می کوشد تا استراتیژی ها و چارچوبی را برای 

بررسی آی تی و بررسی در ساحه آی تی، برسی مالی تصدی های دولتی طرح نماید و ساحه پوشش بررسی 
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تراتیژی و همچنان ارتقای ظرفیت مناسب، در این همه ضرورت به تهیه پالن اس عملکرد را توسعه بخشد.

 ساحات متذکره دارد.  

مدت را برای  ارتقای ظرفیت، مسلکی الاستراتیژی های کوتاه مدت و طویل  تااداره عالی بررسی نیاز دارد 

سازی و ارتقای مهارت های کارمندان جهت نتایج بررسی کیفیت تهیه نماید و جهت رسیدن به آن از یک 

جهت ارتقای ظرفیت داخلی  تااداره عالی بررسی در نظر دارد بدین ملحوظ،می پیروی نماید. ئدامیکانیزم 

 متداوم و منظم، انستیوت بررسی را ایجاد نماید.  

 ذیل تمرکز مینماید.   یو استراتیژیها روی مقاصدبرای دست یافتن به این هدف اداره عالی بررسی 

 و استراتیژی ها  اهداف فرعی

زنگری سازمانی و وظیفوی وبازتاب سفارشات برای توسعه در استراتیژی منابع بشری، ساختار با اجرای 2.1

 تشکیالتی و مبنای قانونی.

یکی از  که وظیفوی را بازبینیFPIP))پالن بهبود عملکرد مالیتحت برنامه دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

ؤثر و مبگونه منابع بشری، ساختار توسعه یافته ی با معرف است پایه های مهم انکشاف بنیادی وساختاری اداره

اداره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف دست  های نتیجه محور ایجاد نموده است.پروسه 

 میابد.  

باز بینی وظیفوی با حمایت کارشناس بیرونی انجام می شود که وی از تمام خال ها در مراحل وظیفوی در  2.1.1

حیت های وظیفوی، مفیدیت و مؤثریت عملکرد، نقش و مسؤلیت ها براساس بهترین اصول مقایسه با صال

 ارزیابی نماید. 

سفارشات الزم بازبینی وظیفوی در استراتیژی منابع بشری و ساختار تشکیالتی اداره به شمول ساختار  2.1.2

 جدید اولویت بندی و مدغم گردد.تشکیالتی 
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خدمات ملکی و دولت برای ساختار و پروسه حات اداری و مستقل صالجهت اخذ منظوری  ازکمیسیون  2.1.3

 ( سعی و کوشش صورت گیرد.CBR؛ برنامه )مانند ی بهترها

با حمایت کارشناس خارجی  نیاز در صورت ایجاد و انجام شود، و مؤثر منابع بشری و سازمانی هترمراحل  ب 2.1.4

 بررسی صورت گیرد.با قانون برای اداره عالی بررسی جهت اجرای صالحیت های اداره در مطابقت 

طرح تطبیق نتایج بازبینی وظیفوی و ترتیب ساختار تشکیالتی از سوی  جهتپیگیری با تمویل کننده گان  2.1.5

  ARTF IP Plusحکومت به حیث بنچمارک، و جستجوی برنامه تشویقی تحت

 ، مالی وعملکرد ITتطبیق پالن استراتیژی در بررسی  طرح و 2.2

 از مسولیت های تفویض شده و جهت بر آورده ساختن  معیارات بین المللی بخشِ ابه انجام اداره عالی بررسی به مث

ررسی نگردیده و یاهم قسمآ ب بررسیموضوعات را که تا کنون  تا ، نیاز داردبررسییک نهاد مستقل  ه حیثب بررسی

 .  آیدبوجود امورات دولت ابعادو، بررسی نماید تاحسابدهی و شفافیت در تمام ندگردیده ا

مالی دولت ) مدیریت مصارف، مدیریت عواید، مدیریت قراردادها و تدارکات، مدیریت امورمدیریت و طی مراحل 

منابع بشری و غیره( به گونه روزافزون از سیستم های مدیریت اطالعات، اپلیکیشن ها و دیتابیس ها استفاده 

 ازو  شدای و بررسی چنین سیستم ها و اپلیکیشن ها دخیل بدر ارزیاب تااداره عالی بررسی نیاز دارد  بناًمینمایند. 

رح نیاز به ط. برای دست یافتن به این هدف اداره عالی بررسی نمایدبررسی به هدف  تعیین شده  آنها  مؤثریت 

 استراتیژی ها و ارتقای ظرفیت دارد تا به این مقاصد نایل گردد:

متعدد را فراهم مینمایند و منحیث تصدی دولتی فعالیت  تصدی ها و شرکت های دولتی که تولیدات و خدمات

، مکلف هستند تا  صورت حساب های مالی خویش را در مطابقت با چارچوب و معیارات بین المللی کنند می

و اگر ارایه هم   کنندتصدی های دولتی صورت های مالی شان را ارایه نمی  هرچند گزارشدهی تهیه وارایه نمایند.

بق با معیارات بین المللی گزارشدهی نیست و اداره عالی بررسی در مورد صورت  حساب های مالی مطا کنند می

را  زمال چارچوب واستراتیژی و همچنان ظرفیتتا اداره عالی بررسی مکلف است بنابرین، نیز ابراز نظر نمیکند. 

 به این هدف ترتیب نماید.   نیل برای
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برای اجرای بررسی و گزارش نتایج آن به استراتیژی   سازگارظرفیت  بررسی عملکرد وتحت پوشش ساحه  هرچند

و  موضوعات رخیاداره عالی بررسی در این اواخر  بررسی عملکرد و بررسی باما باز هم  ها و تمرکز بیشتر نیاز دارد

 است. کردهارایه نیز ساحات را انجام داده است و گزارشهای  تقتتیش عملکرد را 

 از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.    اداره عالی بررسی

، تصدیهای دولتی و پالن آی تیترتیب استراتیژی مشخص و پالن های عملیاتی برای اجرای تفتیش  2.2.1

 استراتیژی بررسی عملکرد. 

آی  بررسی استراتیژی های برای اجرای داخلی و خارجیحمایت بیرونی با استخدام مشاورین  جستجوی 2.2.2

 صدیهای دولتی و بررسی عملکرد. ، تتی

 ظرفیت جهت تطبیق پالن های استراتیژی .   ارتقای 2.2.3

 اکادمی بررسی برای ارتقای ظرفیت داخلی کارمندان    تأسیس  2.3

 ساحسادر افغانستان در سکتور عامه وخصوصی  کمبود افراد مسلکی و شایسته در بخش محاسبه و بررسی 

 در بخش  انکشاف رشته های تاسنتی دانشگاه و نهاد علمی وجود ندارد میگردد.حتی در بخش اکادمیک به گونه 

مسلک محاسبه را  تااواخر حکومت سعی مینماید  این چون لیسانس و ماستری در تجارت فعالیت نماید. در

می انکشاف دهد واخذ تصدیق نامه را در رشته های مربوطه تشویق نماید وهمچنان دانشگاها و نهاد های علمی 

 لیسانس و ماستری در تجارت  محصل بپذیرند.   یدر رشته ها د تاکوشن

گرچه همچو اقدامات برای اداره عالی بررسی این فرصت را فراهم مینماید که افراد مسلکی و علمی واجد شرایط 

یت فرا برای ارتقای ظر وتِ تییک میکانیزم وانستی تااداره عالی بررسی مکلف است اما باز هم  را استخدام نماید

 این میکانیزم در خودایجاد نماید.ویض شده فمسولیت های ت مطابق به معیارات بین المللی جهت انجام دوامدار

اعمارتعمیررا برای کارمندان جدید وهمچنان برای ارتقای دوامدار سطح  مستلزم آنست تامیان سایر میکانیزم 

ل خدمت بتوانند دانش، مهارت و همچنان روش فراهم نماید تا کارمندان جدید و همچنان کارمندان داخ دانش

های بررسی خود را بلند ببرند که در نتیجه قادر شوند به منظور نتیجه بررسی کیفیتکار خود بصورت مؤثر و مفید 



2022-2018پالن استراتیژیک   اداره عالی بررسی 

 

Page ║ 31  

 

. این اکادمی همچنان  مسلکی سازی مرتبط به بررسی را از طریق گواهی نامه بین المللی برای انجام دهند

 اید. کارمندان فراهم مینم

اکادمی بررسی را ایجاد نموده اند و آنرا مدیریت مینمایند و یا هم نهاد های  سایر کشورهاعالی تفتیش در  ادارات

 ظرفیت سازی جهت مؤثر بودن نهاد های عالی تفتیش وجود دارد. 

 اداره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.   

اکادمی بررسی، مرور آن جهت نیارمندی های اداره عالی بررسی و ترتیب پروپوزل مرور پروپوزل فعلی  2.3.1

 جدید مناسب باشد.

اکادمی بررسی، مفردات درسی، ساختار تشکیالتی،  تأسیساخذ منظوری از نهاد های مربوطه دولت جهت  2.3.2

 ه الزم.  استخدام کارمندان، زیر بنآها و بودج

 اکادمی بررسی باشد.  سایر منابع که مرتبط به  و حصول کسب 2.3.3

 خریداری زمین برای اعمار اکادمی و ایجاد زیر ساخت های مربوطه آن 2.3.4

نهائی سازی  نقشه و معماری تعمیر و سایر زیرساخت ها، آغاز کار ساختمانی تعمیر به اسرع وقت و مجهز  2.3.5

 نمودن تعمیر با  امکانات مناسب، زیربناها، وسایل و منابع انسانی . 

 . درسمفردات درسی و انتخاب رشته ها،قبل از آغاز  صاب وتهیه و ترتیب ن 2.3.6

 اطمینان از فعالیت اکادمیحصول به موقع  2.3.7

 و اخذ امتحانات آن    CISAو  CIAایجاد مرکز امتحان برای تصدیق نامه های  2.3.8

  , CA , CIA, CISA ,CGAP؛معتبر و مسلکی مانند یاخذ تصدیقنامه ها تسهیل هماهنگی و 2.3.9

MBA  و ACCA  کارمندان اداره عالی بررسی برای 

 تشویق کارمندان در راستای ارتقای ظرفیت و بدست آوردن تصدیق  نامه های  مسلکی 2.4

 عالی، همکاری با ادارات اقدامات فعلی ارتقای ظرفیت از طریق آموزش های داخلیاداره عالی بررسی در کنار 

کارمندان را در اخذ تصدیق نامه های معتبر ا تنمایدو کوشش میتشویق همواره تفتیش و نهاد های حمایت کننده،
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؛ . این تصدیق نامه ها شاملو مسلکی در موضوعات و ساحات مربوطه از نهاد ملی و بین المللی کمک نماید 

ACCA( ،)انجمن محاسبان تصدیق شده مجازCA ،)محاسبان مجاز (CIA ،)تصدیقنامه در بررسی داخلی (

CISAاتی( ) مفتش تصدیق شده سیستم معلومMBA  ،)مالی(CGAP )مفتش تصدیق شده در تفتیش دولتی (

 و غیره میگردد.   

ارمندان ک بلند بردنسطح دانشاز طریق  را رویکرد دوجانبه ارتقای ظرفیت در آینده اداره عالی بررسی انتظار دارد

 الی تفتیش و سایراکادمی بررسی به حمایت ادارات عاز طریقتأسیس آموزش کارمندان داخل خدمت  ،جدیدالتقرر

دست یابد که این مسئله  نهاد ها یکجا با مسلک سازی از طریق اخذ تصدیق نامه در موضوعات و ساحات مربوطه

انجام بدهد و گزارش با تفتیش بررسی را براساس معیارات بین المللی  اداره عالی بررسی راقادر خواهد ساخت تا

 بین المللی ارایه نماید.  یکیفیت بررسی را  براساس بهترین عملکرد ها

 اداره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.

 تشخیص و نام نویسی کارمندان برای اخذ تصدیق نامه   2.4.1

 نها  آاز طریق نهاد های حمایت کننده جهت تمویل و هماهنگی  و شناسائی منابع مربوط در حکومت 2.4.2

فظ کارمندان که از طریق اداره عالی بررسی تصدیق نامه اخذ ح جهتترتیب و اجرای میکانیزم  2.4.3

 در این اداره باشند. حداقل برای یک دوره تعهد شدهتا مینماید 

 بدستمدرک مسلکی  که برای کارمندان ایجاد انگیزه مناسب وول اطمینان از ارتقای وظیفوی حص 2.4.4

 .  آورده اند

الی )حساب قطعیه دولت( زمانیکه بر مبنای نقدینگی ارتقای ظرفیت کارمندان به منظور انجام بررسی م  2.5

 ترتیب میگردد. IPSASاستندرد های 

و در مورد آن اظهار نظر مینماید. حساب قطعیه، بررسی مینماید اداره عالی بررسی، ساالنه حساب قطعیه دولت  را 

ورای ملی منظور گردیده ش که از سویبودجودی  یحساب مصارف و عواید را در مقایسه با احکام و پیشبینی ها
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 حساب هرچند است ارایه مینماید. حسابات براساس کتگوریهای اقتصادی و همچنان براساس پروژه ها میباشد.

براساس اصول گزارشدهی و با آن همبودجه ومحاسبه دولت تهیه میگردد ولی  یقطعیه براساس اصولنامه ها

 نمیباشد.محاسبه پالیسی های بین المللی 

حساب قطعیه را  مصمم است تا  FPIP-FSPپروژه بهبود مدیریت مالی -پالن بهبود عملکرد مالیتحتحکومت 

 تهیه و ارایه نماید.  IPSASبراساس نقدی

اداره عالی بررسی می کوشد تا از طریق مراحل بررسی کیفیت در مورد حساب قطعیه که بصورت متداوم در مورد 

جام می دهد، ابراز نظر نماید. افزون برین، زمانی که صورت حساب آن فعالیت های ارتقای ظرفیت مناسب را ان

تهیه گردد، برای کارمندان ظرفیت الزم و مرتبط  IPSASهای مالی دولت) حساب قطعیه( براساس روش نقدی 

 نیاز است تا بتوانند بررسی را انجام دهند و ابراز نظر نمایند.

 یقدامات ارتقای ظرفیت، همچنان در نظر دارد که نیازمندی هابه همین ترتیب، اداره عالی بررسی حین اجرای ا

 ارتقای ظرفیت را از طریق دانش مرتبط به موضوع، مهارت ها و شیوه های بررسی مالی برای بررسی براساس نقدی

 ارزیابی نماید.  IPSASنقدی روش گزارش دهی مالی مطابق با 

 تواند به این هدف دست یابد: اداره عالی بررسی با تطبیق استراتیژی های ذیل می

نیزم اپذیرفتن یک میک تقویت روند بررسی حساب قطعیه دولت از طریق آمریت بررسی حساب قطعیه، 2.5.1

مک ک نیز کارشناس خارجی در صورت نیاز به ارتقای ظرفیت بررسی حساب قطعیه ازو همچنان برای آن 

 اخذ گردد.

نتایج   ادغام( و AFMISطعیه ومعلومات سیستم )ارتقای ظرفیت برای بررسی دقیق  گزارش ماهوار ق  2.5.2

 بررسی در روند بررسی حساب قطعیه دولت

  IPSASارچوب  گزارش دهی مالی براساس نقدی آموزش و ارتقای ظرفیت در بخش چ  2.5.3

 ( برای اجرای بررسی مالی  4آموزش و ارتقای ظرفیت  در بخش رهنمودهای بررسی مالی انتوسای )سطح  2.5.4
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 نها در تفتیش حساب قطعیه  گماشتن آبرای اخذ سند های مسلکی بررسی وتشویق کارمندان   2.5.5

 و ادارات همکاری با سایر نهاد هادر  داخلی ارتقای ظرفیتهای برنامه  تنظیم و یاجرای نیاز سنجی آموزش  2.6

 عالی تفتیش

، های بررسی تودمیدانش مرتبط به موضوع، اداره عالی بررسی در صدد آن است که ظرفیت کارمندان را  از طریق 

. همچنان ارتقای ظرفیت در بخشهای  اداری و بخشدابزار ها و شیوه های مربوط به انواع بررسی ارتقا  ،ها روش

نیز را  بررسی و غیره موضوعات نتایج  مدیریت مالی، منابع بشری، روند ارتباطات،حفظ روابط با ذینفعان، پیگیری

 رمفید و مؤثنها را است تا آ فعالیت های اساسی و روزانه از تقویتعبارت شامل میگردد. تمرکز ارتقای ظرفیت 

 .   سازی نمایند نیز ظرفیت  محور آت اصالحاد و همچنان جهت فعالیت ها و اجرنبساز

اداره عالی ادارات عالی تفتیش اجرا میگردد.  نهادها و برنامه ارتقای ظرفیت در داخل و همچنان با حمایت سایر

 ن ادارهای. محورتمرکز می نماید ارتقای ظرفیت فعالیت های اساسی و اصالحروی الن استراتیژی، پدوره در بررسی 

 از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  

 محور آموزشی و انجام نیاز سنجی جدید آموزشی برای فعالیت های اساسی و اصالح نیازمندی های مرور 2.6.1

بررسی مالی )همچنان تصدی های  عالیو سربررسان در کورس های  آموزش و ارتقای ظرفیت بررسان 2.6.2

دولتی(، بررسی رعایت قوانین و بررسی عملکرد و همچنان در  سایر موضوعات مرتبط برای اجرای تفتیش 

 آی تیدر محیط 

حمایت کارشناسان خارجی از طریق استخدام یک شرکت مشورتی جهت اجرای بررسی مالی جلب  2.6.3

پروژه بهبود مدیریت  -پالن بهبود عملکرد مالی طوریکه در چارچوب برنامه  ای خارجیمساعدت ه

 است.   آمدهFPIP-FSPمالی

و سایر معیارات محاسبه و گزارش دهی   IPSAS ،IFRSتهیه و انتشار، آموزش و معلومات در مورد  2.6.4

 مورد نیاز طوریکه مطابق به قوانین نافذه افغانستان و مرتبط به  کارمندان باشد.  
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نی بازخوااز طریق ایجاد یک کمیته تصحیح جهت کیفیت ارتقای ظرفیت در بخش گزارش دهی بررسی  2.6.5

 رئیس اداره عالی بررسی.  آن از سوی گزارش قبل از امضآ و منظوری مسوده 

 بررسیبهبود کیفیت و مؤثریت  همچنان و  ساحات تحت پوشش بررسی گسترشهدف سوم: 

رسی بربوسیلهانجام  و از نتایج آن ودهبررسی را اجرا نم رد تاین اداره صالحیت داقانون ا مطابقاداره عالی بررسی 

مالی، رعایت قوانین و عملکرد گزارش دهد. اداره عالی بررسی صالحیت دارد که تمامی واحد های بودجوی دولت، 

قانون اداره عالی بررسی،  عالوه برآن،مبنی برتصدی های دولتی، شاروالیها و غیره ادارات دولتی را بررسی نماید. 

 را براساس معیارات بررسی انتوسای انجام بدهد.  خود بررسی  کلف است تااین اداره م

احه س بررسی و پروسه بررسی را بهبود بخشیده است ولی هنوز هم درتحت پوشش گرچه اداره عالی بررسی ساحه 

ی کیفیت بررسبهبود  جهت تا رورت است و معیارات مشکالت وجود دارد که ض میتودولوژی بررسی، تحت پوشش

 . ارائه دهددر اولویت گرفته شود و همچنان برای ذینفعان اطمینان بهبود را 

به گونه مثال الزم است که تعداد بررسی عملکرد افزایش یابد و در اولویت کاری قرار بگیرد و بررسی عملکرد در 

ماده گی و اجرای اهداف انکشاف پایدار ملل متحد آبخش مبارزه با حوادث طبیعی، مدیریت قرض های عامه، 

چند موضوع/ساحه بررسی میگردد که گزارشهای بررسی آنها  اما در حال حاضرصرف. شودو غیره انجام  )2030)

ساحه بررسی رعایت ازقوانین را جهت بررسی عواید غیر مالیاتی، مدیریت تدارکات و قراردادها،  تا ارایه گردیده است

قوانین محیط زیست و غیره وسعت بدهد. همچنان اداره عالی برسی، بررسی صورت حساب های مالی  مطابقت با

و اپلیکشن های را که ادارات دولتی استفاده مینمایند   آی تی تصدی های دولتی  را انجام بدهد و بررسی سیستم

 دهد.  بو قسمت از سایر بررسی ها انجام آی تی تحت برنامه بررسی 

معیارات را تطبیق مینماید.  گرچه، به این انتوسای میباشد و  بررسیمعیارات  ر رعایتی بررسی متعهد باداره عال

معیارات  4، مراحل و روشهای بررسی هنوز هم  در سطح میتودولوژی ها دلیل  کمبود ظرفیت و عدم جذب

 رعایت از قانون و بررسی عملکردانتوسای قرار دارد.) رهنمود های تفتیش براساس نوع، مثآل بررسی مالی، بررسی 
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و همچنان رهنمود موضوعات مشخص مانند، مبارزه با حوادث طبیعی، مدیریت قرضه های عامه،  تفتیش محیط 

 زیست و غیره(   

ضمن کوششها جهت توسعه بخشیدن ساحه بررسی، بهبود روش بررسی و مراحل اداره عالی بررسی 

کنترول کیفیت و تضمین کیفیت در پالنگذاری بررسی، بررسی ساحوی  طریق  از تا،همچنان  متعهد است بررسی

ت و اطریق  تطبیق مشاهدعم از اپیگیری مؤثر گزارش بررسی  افزون برین،و گزارش دهی بررسی اطمینان دهد. 

سفارشات بررسی توسط اداره تحت بررسی  و ازطریق نظارت بررسی قانونی برای مؤثریت بررسی در حکومتداری هم 

 خگو و شفاف مهم میباشد.  پاس

 داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این اهداف نایل میگردد.  ا

 و استراتیژی ها  فرعی اهداف

ت صورمقررات و اجرای بررسی  ، گسترش ساحه بررسی رعایت قوانین و بررسی عملکردبیشتر اجرای   3.1

 آی تی تصدی های دولتی وبررسی مالی های حساب

الزم  ،در مطابقت با صالحیت های اداره عالی بررسی بررسی از طریق گسترش موضوعات کافیپوشش  ربمنظو

از طریق ارتقای ظرفیت و شامل ساختن  برای اولویت بندی ساحه ای پوشش و اطمینان از کیفیت بررسی است

داره ا .تعقیب گردد ناسبم یاستراتیژی ها (رعایت قوانین وعملکرد ،بررسی مالیآنها در انواع مختلف بررسی )

نها اظهار آمالی تصدی های دولتی را انجام دهد و در مورد  صورت حساب هایعالی بررسی در نظر دارد که بررسی 

ین ب عملکرد قبول شدهچارچوب   برمبناییتهیه و ارایه  حسابات مالی تصدی های دولتی  از انجایکه ،نظر نماید

اتیژی ترتیب نمون استر ،تفتیش عملکرد  رابطه بهاست. استراتیژی ما در  دهاساس قرار داده شالمللی گزارش دهی 

ملکرد افزایش تعداد بررسی ع پالن برای تفتیش عملکرد و محیطی و اولویت بندی موضوعات برای تفتیش آن است.

نین ضرورت قوادر بررسی رعایت همچنان  ارتباط داده شود.   ARTF-plusبا بنچمارک برنامه تا پیشنهاد میگردد
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احساس میشود تا باالی موضوعات مهم و حیاتی که هنوز باالی آن توجه کمتر صورت گرفته، تمرکز بیشتر صورت 

وزارت خانه ها و ادارات  درو اپلیکیشن های که آی تی در سال های اخیر اداره عالی بررسی سیستم های گیرد. 

ی است. اداره عالی بررسداشته نیز ارایه  ات آنراگزارش عدادیک ت وقرار داده،  بررسی می شوند مورددولتی استفاده 

که یباالی اپلیکیشن ها و سیستم ها تکنالوژی معلوماتیبررسی  در رابطه بهخویش  های فعالیت که مصمم است

 نماید.   متمرکز شود، ادارات دولتی استفاده میدر 

 .  خواهد شدیل داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف ناا

عملکرد  یبررس شتریعملکرد وسعت داده شود و تعداد ب یها، بررس تیو اولو یبررس یژیمطابق به استرات 3.1.1

 اجرا شود.

ارایه تعداد بیشتر گزارشات بررسی عملکرد منحیث یک  گان از طریقهمکاری تمویل کننده  جلب 3.1.2

  .ARTF IP plusتحت برنامه  آنهالب حمایت مارک و جچبن

 رد الزم است باتصدی های  دولتی بررسی  با پالن استراتیژیک بررسی تصدی های دولتی، مطابق 3.1.3

  نظرداشت آمده گی و ارایه صورت حسابات مالی آنها صورت گیرد.

 ند. ا تحت پوشش قرار نگرفتهبصورت مکمل  قوانین و پوشش ساحات که در بررسی رعایتپالن طرح  3.1.4

ای ساحه پوشش بررسی سیستم ه الزم است، تکنالوژی معلوماتی مطابق با پالن استراتیژی برای بررسی 3.1.5

و اپلیکیشن های که توسط ادارات دولتی استفاده  تکنالوژی معلوماتی، سیستم های مدیریت معلومات

 گسترش یابد. میگردد

 

   ی خارجی توسط مفتشین ادارهجرای بررسی مساعدت هایی در اخودکفا 3.2

به شمول تمویل کننده گان پروژه  جوانب زیدخل مینان فراهم نماید برای اط کهاداره عالی بررسی متعهد است 

مالی پروژه  صورت حساب هایهای که از طریق مساعدت های خارجی تمویل میگردند. اداره عالی بررسی در مورد 
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( تمویل ARTFها که از طریق  مساعدت خارجی ) بانک جهانی/ انجمن انکشاف بین المللی  و پروژه های 

طالب معلومات در رابط به اضهار که  از تمویل کننده گاناستقبال مینماید ین اداره اظهار نظر مینماید. ا ،گرددمی

 .  تمویل شده، میباشد که با مساعدت های خارجی آنهاپروژه هاینظر تفتیش پیرامون 

 یردصورت میگ بیرونی مشاورین با حمایت مشورتی عالی بررسی در حال حاضر اجرای بررسی توسط بررسان اداره

ظرفیت  تا ، این است خارجییکی از اهداف مهم حمایت  (.FSPو حاال تحت برنامه   PFMR 2)قبآل تحت برنامه 

و  اءجرا، پالنگذاری ،تفتیش ساحوی را بدون حمایت بیرونیبتوانند در آینده  که ه،خشدکارمندان اداره را ارتقا ب

 نتایج آنرا ارایه نمایند.گزارش 

توسط اداره عالی در آینده پروژه تفتیش یکساله انجام ، FSPاجرای پروژه در مورد س تطبیق تنظیمات اداریبراسا

 ز طریقابراساس حسابات مالی پروژه که بررسی تمویل شده تحت پروژه یک نهاد با همکاری تخنیکی  در بررسی

، اداره عالی بررسی بایست بررسی  FSPبه همین ترتیب در جریان تطبیق برنامه  هیه می گردد.وزارت مالیه ت

ظرفیت بررسان را در بخش بررسی  تانماید  توجه انجام دهد و هموارهبا حمایت خارجی مساعدت های خارجی را 

   .بلند برده شودخارجی  یمساعدت ها

 .  خواهد گردیدداره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل ا

به موقع گزارش  یمدهیو تسل گرددیم لیتمو یخارج یکه توسط مساعدت ها یهاپروژه  یبررس یاجرا 3.2.1

  FSP انیدر جر  یخارج یشرکت مشورت  یبه همکار شیتفت یها

 تیبه حما شیتفت ینامه ها قیکسب تصد یآنها برا تیظرف یو ارتقا نیمفتش ییدر شناسا یهمکار 3.2.2

 توسط آنها  یامتحان یو انجام بررس یخارج یکمپن

و  یمشورت یکمپن تیبا حما یمسلک تیظرف یدر بخش ارتقا نیبه مفتش التیتسه یآورفراهم  3.2.3

 ی. داخل نیمتخصص

 تجدید آنها نظر به نیازمندی ها  /اصالحو نامه ها و رهنمود های قبلی بررسی مساعدت ها اتمرور تعلیم 3.2.4
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 مساعدت ها تیم خود کفا برای بررسی ایجاد 3.2.5

 از طریق رهنمودهای مناسب 4پذیرفتن آیسای  با بررسیتطبیق معیارات بین المللی   3.3

د. انتوسای انجام ده-معیارات آیسای مبنی بررا  بررسی تا، اداره عالی بررسی مکلف است بررسیقانون  براساس

 ،حساب مصارف پروژه های که توسط مساعدت های بانک جهانی تمویل میگرددصورت الی/ صورت حساب های م

 صورت حساب های مالیبررسی میگردد. بررسی  4راساس معیارات آیسای شرکت مشورتی ببا همکاری در 

 صورت حسابدر بررسی  هرچند. نگرفته استتصدیهای دولتی جهت اظهار نظر توسط اداره عالی بررسی صورت 

بکار می برد اما صورت حساب های را در بررسی مالی  4تصدیهای دولتی، اداره عالی بررسی آیسای  های مالی

. بررسی حساب قطعیه عیار نشده استدیهای دولتی براساس معیارات بین المللی گزارش دهی مالی تص مالی

بین المللی گزارش دهی  چوبحساب قطعیه براساس کدام چهاردر حالیکه ( صورت میگیرد. 3براساس آیسای )

روش که براساس  حساب قطعیه درنظر است بررسی ، FSPاز برنامه  منحیث بخشِ  اکنون. تهیه نمی گرددمالی 

مالی حساب  بررسی( در 4) سطع از آیسای مصمم است تااداره عالی بررسی بناً  صورت بگیرد. IPSASنقدی 

( استفاده مینماید 3)سطع قطعیه استفاده نماید. برای بررسی رعایت و بررسی عملکرد اداره عالی بررسی از آیسای 

 را بپذیرد.   4که ایسای  استو نیاز 

 .  خواهد گردیدبررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل  داره عالیا

، بدست آمده تا این حالکه از طریق حمایت بیرورنی  یخارجی مزایاهای در بررسی مالی مساعدت  3.3.1

نامه بررسی مساعدت ها تجدید گردد وظرفیت تیم بررسی مساعدت های اداره اتتعلیمضرورت است که 

   .)رهنمود های بررسی مالی( را در جریان تطبیق پالن استراتیژیک بکار ببرند 4آیسای بتواند  یابد تاارتقا 

 بیرونی استخدام گردد و تعلمینامه تفتیش تصدیهای دولتی انبرای بررسی مالی تصدیهای دولتی کارشناس 3.3.2

ائی سشنا، آموزش آنها بررسی شناسایی پرسونلپالن ارتقای ظرفیت، ترتیب، ایجاد  را براساس آیسای

 .)رهنمود های بررسی مالی( سطع 4درمورد استفاده آیسای 
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مدغم گردد و برای اجرای  قوانین نامه بررسی رعایتاتبا تعلیم 4سطع  ، آیسای قوانین برای بررسی رعایت 3.3.3

 د. نکارمندان ارتقای ظرفیت بیشتر داده شو قوانینبررسی رعایت 

عملکرد(  یبررس ی)رهنمود ها 4سطع   یسایردد، آاستخدام گ یرونیعملکرد، کارشناسان ب یبررس یبرا 3.3.4

 شتریب تیظرف یعملکرد کارمندان ارتقا یبررس یاجرا یمدغم گردد و برا اداره عملکرد یبا رهنمود بررس

 داده شوند.

 ردد.بررسی  ایجاد گی برای نظارت معیارات مسلکی و تطبیق معیارات بررسی توسط تیم ها ئیکمیته   3.3.5

   .و مدیران بررسی جهت تطبیق معیارات آیسای ارتقای ظرفیت بررسان 3.4

و تجدید پالیسی ها، طرزرالعمل ها، رهنمود بررسی براساس خطر  شو پذیر میتودولوژی بررسیتقویت 

 ها و کتاب های تفتیش

باید براساس خطر هر دو بررسی رعایت هم برای بررسی مالی و برای  همجهت بدست آوردن اطمنیان مناسب 

ر بررسی و پذیرفتن بررسی براساس خطمیتودولوژی یسای منتج بر تقویت آد. تطبیق معیارات نپالنگذاری گرد

 میگردد.

در ادارات و  مالی خطراتوجود و  قوانونین بررسی رعایت  مهم پنداشتنو  بصورت کلبرای پالنگذاری بررسی 

 . شودتجدید بر ضرورت و بنا گردد  ایجادباید دیتابیس پالنگذاری بررسی براساس خطر  ،منابع موجود

لمدت طویل ا برای تفتیش عملکرد، روش بررسی براساس خطر و انتخاب موضوع و ساحه باید در پالن استراتیژی

 بررسی عملکرد انعکاس داده شود. 

 جهت بدست آوردنهمچنان براساس خطر و  بررسیشیوه  ،معیارات آیسایبه منظور تطبیق شرایط و مقتضیات 

طرزالعمل ها، مقررات،  ،تمام پالیسی ها تا ، اداره عالی بررسی مکلف است2022-2018تیژی پالن استرااهداف 

 نماید. و تجدید  را مرورخویش های نامه اترهنمودها و تعلیم

 .  خواهد گردیدداره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل ا
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 .دقرارداشته باشعیارات آیسای و پیشرفت های اخیر م در مطابقت باتا پالیسی بررسی  تجدید و اصالح 3.4.1

وجود، براساس م نامهاتلمیمرور و تجدید تعایجاد معیارات همسانسازی میتود بررسی برای اجرای تفتیش و  3.4.2

بررسی براساس خطر آیسای در روش اصول و  ادغامبراساس خطر و   جزو  بصورت کلپالنگذاری بمنظور 

 نامه. اتتعلیم

بررسی با معیارات آیسای و روش بررسی بر اساس خطر  ینامه هااتتمام تعلیم انطباق مرور،تجدید، و 3.4.3

 )بررسی رعایت/ بررسی عواید/بررسی شاروالیها  و بررسی سفارت خانه ها( 

دیتابیس پالنگذاری بررسی  تجدیدمعلومات الزم درمورد  تمام مراجع و کسب شناسائی مراجع جدید،  3.4.4

 و حفظقوانین و مقررات جهت اجرای بررسی رعایت  ،مراجع تحت بررسی  براساس خطر برای طبقه بندی

 .بررسی جزیات

 و مرور آن در صورت نیازنظارت دوامداراز شیوه بررسی براساس خطر  3.4.5

راساس )ترتیب آن باید ب نامه بررسی برای بررسی مالی تصدی های دولتی و حساب قطعیهاتترتیب تعلیم 3.4.6

 باشد(.  IPSASنقدیروش 

 رهنمود معیارات رفتاری/اخالقی برای کارمندان و بررسان اداره عالی بررسی تجدید مرور و  3.4.7

و نظارت از  ، پروسیجر هاطرزالعمل ها ،نامه هااتپالیسی ها، تعلیمدر مورد نظر  ساحاتظرفیت در ارتقای 3.4.8

 نها   آتطبیق 

ظارت از بنچمارک ن قوی بشمولمیکانیزم  تطبیق یکتقویت و بهبود کنترول کیفیت و تضمین کیفیت با  3.5

 ی مختلفها

فیت و کنترول داخلی، کی تسهیل و نظارت اداره عالی بررسی به منظور تفتیش داخلی و کنترول کیفیت  ریاست

ریاست تفتیش داخلی و ایجاد گردیده است.در اداره عالی بررسی مؤثریت امورات اداری و همچنان مراحل بررسی 

ان و سایر گمعیارات انتوسای/ اسوسای/آی دی آُی، تمویل کننده از مسؤل نظارت همچنان نترول کیفیت ک

 میباشد. از سوی اداره عالی بررسی وغیره (   PMF, ICAT,PEFA,ARTFبنچمارکها) مانند 
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در امورات اداری، مراحل تفتیش و تمام کارها  تاانتوسای، متعهد است  -برمبنای معیارات آیسایاداره عالی بررسی 

) ارزش و مزایای ادارات عالی بررسی( و  12کنترول و تضمین کیفیت اطمینان دهد. آیسای روزمره خویش از 

میکانیزم و مراحل کنترول  اداره عالی بررسی را در مورد) کنترول کیفیت برای ادارات عالی تفتیش(  40آیسای 

که  پالیسی ها و  رددا ( تصریح می11) اصل 12یسای آرهنمائی مینمایند. این ادارهکیفیت و تضمین کیفیت 

ادارات عالی تفتیش باید با در نظرداشت کیفیت کارشان تهیه گردد و باید برای نظارت و بررسی  یطرزالعمل ها

ادارات عالی تفتیش باید پروسه نظارتی را ایجاد نمایند که از  ،کیفیت مسؤلیت ها/وظایف تعین گردد. برعالوه

و مؤثرانه  کافیط،مرتباطمینان دهد که تضمین کیفیت پروسه ه شمولادارات عالی تفتیش ب کیفیت سیستم کنترول

 عمل مینماید.  

 داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  ا

انتوسای  -آیسای در مقابل بابررسی سیستم کنترول کیفیت اداره عالی بررسی و شناسائی نارسائی ها   3.5.1

 نامه کنترول و کیفیت اتتطبیق تعلیم همچنان وداری خوب ، رهنمود برای حکومت40

بکار گیری سیستم تجدید شده و اصالح شده کنترول داخلی و کنترول تضمین کیفیت در اداره عالی  3.5.2

 بررسی  

 هماهنگی در تطبیق طرزالعمل بررسی مالی برای اداره عالی بررسی 3.5.3

 در اداره عالی بررسی   داخلیتقویت ارتباطات  3.5.4

( 30تطبیق کودهای رفتاری)آُیسای تسهیل  مبارزه با فساد و یها تطبیق استراتیژی و طرزالعملترتیب و  3.5.5

 در اداره عالی بررسی

، ارزیابی PEFAاداره عالی بررسی ازطریق  از سوی جناح سوم در تشویق و ارزیابی خودی و ارزیابی 3.5.6

 .   ARTFهای  ، و بنچمارکSAI-PMF ،iCAT، (Peer Review)دوجانبه 
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آن  قیمسؤل تطب یبررس یکه اداره عال یاز نظارت ماهانه/ربعوار بنچمارک ها نانیصول اطمح  3.5.7

 . باشدیم

 پارلمان هم با با مرجع تحت بررسی و  هم میکانیزم مؤثر پیگیری بررسی دستیابی به 3.6

م میدهد. تمام واحد های بودجوی، تصدی ها و شرکت های دولتی و شاروالیها را انجا بررسی ،اداره عالی بررسی

 نقوانی رعایت بررسی را از نتایج بررسی مالی حساب قطعیه وخود بررسی  ساالنه اداره عالی بررسی گزارشات

. ددار ارایه مینیز را آی تی اداره عالی بررسی گزارشات بررسی عملکرد و بررسی  به عالوه ادارات ارایه مینماید.

با    قبل از ارایه آن به اداره عالی بررسی، (IRگزارش بررسی)من درج در ض قوانین و مقررات رعایت بررسینتایج 

 ادارات تحت بررسی  منحیث مسوده گزارش بررسی از طریق ارزیابی گزارشات بررسی شریک ساخته میشوند.  

هرچنددر حال حاضر  گردیده است.ایجاد تشکیل کمیته حسابات عامه شورای ملی جهت نظارت و بررسی قانونی 

و دیگر گزارشات بررسی را ارزیابی نمی  نمودهقط باالی گزارش مالی نتایج حساب قطعیه  تمرکز ف کمیته این

جرائیوی ا پرسونلرئیس اداره عالی بررسی، رهبریت و توسط ارزیابی گزارشات بررسی ارایه شده  ایناز  ولی نماید

 .ازدسؤل می سآت، عملکرد و ارایه خدمات شان ماشفافیت در اجرو  را در حسابدهی

و تطبیق مشاهدات و سفارشات  پیگیریادارات تحت تفتیش در مورد  دراداره عالی بررسی و اندوخته های تجارب 

ین او یا هم  در بسا موارد وجود ندارد. میزان رعایت  بودهنشان میدهد که کنترول و نظارت داخلی ضعیف  بررسی

اقدامات اندک و یا هم مبین این است که بررسی  تطبیق مشاهدات و سفارشاتمرور بسیار اندک میباشد و امر 

عمومآ باالی عدم مؤثریت تفتیش اثر مینماید و وقوع  مورد،جع صورت نگرفته است. این ااقدام از سوی مر هیچ

کنترول داخلی، عدم رعایت قوانین نافذه،  سیستم دوباره همچو بی توجهی ها و اقدامات مشابه آن  ضعف در

 .م عملکرد را در مراجع به بار میاوردمقررات، صالحیت و عد

امل که شو تطبیق مشاهدات و سفارشات بررسی  قوانین و مقررات رعایت وضعیتجهت نظارت اداره عالی بررسی 

، آمریت پیگیری را ایجاد نموده و یک دیتابیس را برای ثبت تمام مشاهدات ( استAIRs) گزارش بررسی
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وانین ق اداره عالی بررسی که مسؤلیت بررسی رعایت ربوطهست های م. ریااست نموده تاسیسوسفارشات تفتیش 

مکلف اند که مراجع  ،دارند به عهدهاز واحدهای بودجوی، تصدی های دولتی و همچنان شاروالی ها را  و مقررات

 و تطبیق مشاهدات و قوانین و مقررات را پیگیری نمایند. ریاست های متذکره وضعیت رعایت خود تحت بررسی

ارشات را به شمول ارزیابی گزارشات بررسی برای آمریت  پیگیری جهت تجدید دیتابیس و گزارش دهی دوره سف

 مینمایند.   ارسالئی 

 اکنونبا کمیته حسابات عامه  شورای ملی،  همراجهت پیگیری مؤثر گزارشات بررسی در اداره عالی بررسی  

 ،هنمودگزارش حساب قطعیه تمرکز  رویحسابات عامه تنها  کمیته از آنجای کهدارد.  رسخاصِ در دست میکانیزمِ

توسط کمیسیون بررسی حساب قطعیه فراهم میگردد که این کمیسیون بررسی حساب قطعیه همکاری این کمیته 

هت ج همه سالهو  نداشتهرا تهیه مینماید. کمیسیون حساب قطعیه تشکیل دایمی  آنرارا انجام میدهد و گزارش 

یه ایجاد میگردد. اداره عالی بررسی در مرحله ایجاد یک آمریت حساب قطعیه جهت بررسی بررسی حساب قطع

 حساب قطعیه، گزارش دهی و پیگیری متداوم آن قرار دارد.

نمی  ارزیابیحساب قطعیه(  بررسی)جز گزارش  را بررسیکنون سایر گزارشات کمیسیون حسابات عامه تا  هرچند

 رزیابی اسایر گزارشات تفتیش را مورد  تا کند کجا با کمیته حسابات عامه کار میاداره عالی بررسی یولی نماید، 

 همچنان اهمیت تلقی گردد. نظارت جامع و مؤثر قانونی با اینست تا پس ازشات زارگ هدف از بررسی د.ندهقرار 

 . نماید طرحرا  برای  پیگیری گزارشات مشخص  میکانیزمتایک اداره عالی بررسی در نظر دارد 

یت تقو و آنها را ودهسفارشات بررسی را حمایت نماز اداره عالی بررسی متعهد است که نظارت قانونی و تطبیق 

 از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل گردد.  می تواند  ین ادارها ببخشد.

ه های مالی تپالیسی/ استراتیژی و تطبیق آنها جهت پیگیری مؤثر با کمیته حسابات عامه/ کمیترتیب  3.6.1

ارشات ، گزو مقررات قوانین تقنینی برای گزارش بررسی حساب قطعیه، گزارشات بررسی رعایت امور و

 .  ارزیابی گزارشات بررسی وبررسی عملکرد و سایر گزارشات اداره عالی بررسی با مراجع جهت پیگیری 
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 حسابات عامه/قوه مقننه ترتیب میکانیزم در اداره عالی بررسی جهت پیگیری و هماهنگی با کمیته 3.6.2

 بیرونی .   انگزارشات بررسی به شمول حمایت کارشناستمامی انواع برای 

ایجاد سیستم نظارتی معیاری و دیتابیس برای گزارشات بررسی و گزارشات که توسط کمیته حسابات  3.6.3

  صورت گرفته است. در مورد دولت نیز که توسط سفارشات و اقدامات ،عامه بررسی گردیده است

 اتقوانین و مقرر حفظ و تجدید دیتابیس ارزیابی گزارشات بررسی و نظارت دوامدار از وضعیت رعایت 3.6.4

 تطبیق سفارشات بررسی.  همرا با

و همچنان ارتقای ظرفیت کارمندان  آنالنشای اتقویت ظرفیت کمیته حسابات عامه و کارمندان دار 3.6.5

 قوه مقننه. از طرف مؤثر اداره عالی بررسی جهت نظارت

و  یدر انجام بررس یمعلومات یتکنالوژ یابزار و روش ها شتریاستفاده ب ،یروند بررس یاتومات ساز هدف چهارم :

 یت یآ طیمح

جهت پالنگذاری بررسی، کار  روش های آی تیو  زاردر مورد استفاده اب طی سالهای اخیر اداره عالی بررسی

ارزیابی یا ،ین اداره همچنانتوجه نموده است. ا ،دهی ساحوی، تحلیل و به تصویر کشیدن معلومات برای گزارش

مدیریت سیستم معلومات را که توسط ادارات  یو اپلیکیشن ها های مشخص، آی تیدیتابیس بررسی برخی 

 این نکته نیز در خور ذکر است.ارائه کرده استرا نیز  بررسی آی تیو گزارشات  انجام دادهدولتی استفاده میگردد 

را تقویت  آی تیمراحل و ظرفیت بررسی  و بررسی تالشهای خویش را در این راستا ادامه میدهد اداره عالیکه 

 میبخشد. 

و  را  مرور آی تیو پالیسی  تجدید شده ای بررسی آی تیاداره عالی بررسی در نظر دارد  که پالن استراتیژی 

ز دیتابیس ها، اپلیکیشنهای که توسط ا  بررسی آی تیگذاری نمعلومات و اهداف را جهت  پال تاتطبیق نماید 

به  بررسیهای روش  ها وزارو اب آی تی ابزارهایبیشتر استفاده همچنانادارات دولتی استفاده میگردد، فراهم نماید.
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مالی رعایت چون )سایر انواع بررسیرا  با  وبررسیآی تی افزایش میدهد بررسی( را در CAATSوسیله کمپیوتر)

 مدغم میسازد.  مربوطه آیسای  ساس معیارو عملکرد( براقوانین 

 را  به سطح اداره عالی بررسی انجام معلومات مدیریت سیستم تابررسیاداره عالی بررسی در نظر دارد افزون برین، 

دهد. این بررسی میتواند بمثابه  یک سیستم مستقل و یا هم بخش از سیستم پالنگذاری منابع دولتی باشد که 

یز نامکان پذیری و چگونگی آن  است تانیاز همچنان . بوطهاستمسؤلین مراز ری و منظوری امکان پذیمتکی بر 

 گردد.   توجه به منابع مالی جهت تدارکات/ سفارش سازی آن و ارزیابی گردد

 اتکه در این هدف ذکر گردیده است، اداره عالی بررسی  مکلف است  ءبا توجه به ماهیت تخنیکی مراحل و اجزا

 و آنراانجام دهد.  گذاری نمودهو در قدم نخست ارتقای ظرفیت را پالن ودهرا شناسائی نمخود فیت خالهای ظر

 داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  ا

 و استراتیژی ها فرعی اهداف 

 در اداره عالی بررسی   آی تیاخذ منظوری تشکیل برای ایجاد آمریت بررسی   4.1

شری ب قوایو  بررسی آی تیکنونی اداره، اداره عالی بررسی دارای آمریت منظور شده تشکیالتی ساختار اساس بر

 اجراء و و حمایت کارشناس بیرونی مدیریت آی تیآمر  بوسیله این فعالیتاما  نمیباشد. انجام این بررسیبرای 

  2022-2018اهداف پالن استراتیژی  صولححرکت در مسیر پالن شده و  اداره عالی بررسی به منظورمیگردد. 

در تشکیل اداره عالی بررسی جهت نظارت و مدیریت موضوعات بررسی آی تی را آمریت  تادر این عرصه، تالش دارد 

 نماید.  فعال   آی تیبررسی 

 داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  ا

منابع مدیریتی مورد  کارمندان وتشکیل آن ) با  ITت ایجاد آمریت بررسی جهپروپوزل  ارسالترتیب و  4.1.1

 .اداره عالی بررسی داخل در نیاز(
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و اخذ منظوری از کمیسیون خدمات ررسی آی تی تعقیب و پیگیری پروپوزل، تصریح مزایا و استفاده ب 4.1.2

 ملکی و سایر مسؤلین 

ایت و حم تعیین شده آی تیجود ازطریق آمر ا تشکیل موآی تی ب، بررسی اخذ منظوری تشکیلتا زمان  4.1.3

 انجام شود. کارشناس بیرونی

 ی آی تیتطبیق پالن استراتیژی و پالیسی ها 4.2

هداف ا آی تی،جهت شناسائی موضوعات بررسی  آی تی داره عالی بررسی در مرحله نهائی سازی پالن استراتیژیا

همه  این موارد با جزئیات آنها قرار دارد.  صولحمنابع جهت همچنان روی ظرفیت و و  ،فعالیت های مربوطهمهم

 و تفصیالت بیشتر ضمیمه اند که اهداف و مقاصد آن طور ذیل بیان می گردد:

 چگونگی جهت پذیرش روش، که با قرار داردترتیب طرح و در مرحله بررسی آی تیدر میان سایر موارد پالیسی 

ه و منحیث یک فعالیت جداگانآی تی بررسی  به منظورسیستم مدیریت معلومات اداره بررسی، پالیسی  بررسی

و استفاده  آی تیمحیط و روش در جهتبررسی در ، پالیسی انواع مختلف سایر بررسیاز  بخشِ هم 

ای ظرفیت و سهولت اخذ سند مسلکی ق،  شناسائی خالهای ظرفیت و برگزاری برنامه های ارت CAATsاپلیکیشن

 سروکار دارد. 

 از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  داره عالی بررسی ا

)الف(  موارد ذیل می گردد: که شامل 2017-19سال  آی تیآمریت  پالن استراتیژی مسودهمرور و اصالح  4.2.1

ارتقای ظرفیت )ب( شناسائی  همچنانها و روشو  زار، استفاده ابآی تی بررسی یو قابلیت ها آی تیخدمات 

با  آی تیو )ج( مدغم نمودن بررسی  آی تیبررسی  ءانی و دارای اولویت جهت اجراو معلومات ساحات بحر

 سایر بررسی ها.

الیسی پ و ها بررسیسایر  با ادغام بررسی آی تی، شیوه و روشها آی تیو توانائی آی تی تطبیق بررسی  4.2.2

 و تطبیق بررسی مدیریت سیستم معلومات و غیره  CAATsبرای استفاده 
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 ITی پالن و پالیسی هانظارت از تطیق  4.2.3

 بررسیاداره عالی  تفتیش در تمام بخش هایسیستم مدیریت  تطبیق  4.3

 گزارش دهی و پیگیری بررسی( ء،بررسی)پالنگذاری، اجرااداره عالی بررسی به منظورمدیریت مفید و مؤثر  مراحل 

؛این طح اداره انجام دهدبررسی مدیریت سیستم معلومات را به س تاو معلومات و مدیریت اسناد، در نظر دارد 

 . بخشد تسهیل میطوری پالن شده است که تمام مراحل بررسی را از طریق پروسه دیجیتلی و الکترونیکی موضوع 

یا  (که به راحتی قابل دسترس یا مشخص شده باشدسیستم مستقل)  در مقایسه باامکان پذیری چنین سیستم 

رای سیستم بنیاز افراد و منابع مالی  عالوه برین،بررسی گردد.  تا ارداز سیستم پالنگذاری منابع دولتی نیاز د بخشِ

 نیز ضرورت به بررسی و تأییدی دارد.

 داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  ا

 ستمیبا س سهی( در مقاAMIS) شیاطالعات تفت تیریمد ستمیس قیتطب یریامکان پذ شیآزما 4.3.1

  (GRP) یمنابع دولت یپالنگذار ستمیبخشِ از س ایمشخص شده باشد(  ایقابل دسترس  یبه راحتمستقل)که 

ایده فکارمندان و منابع مالی برای سیستم، نیازمندی های ارتقای ظرفیت و تحلیل  یتائیدی نیازمندی ها 4.3.2

 با در نظر داشت گزینه های موجود.  مصرف

 ،(automated audit)خودکارپروسه بررسی به منظور آن  دیزاین( و blueprint)نقشه ساخت  ترتیب 4.3.3

 مراحل بررسی ،کار برای تمامی انواع بررسی ) بررسی مالی، رعایت، عملکرد و محیطی( جریاننیازمندی های 

) معلومات برای ارزیابی خطر،پالنگذاری بررسی، نمونه گیری، اجرای بررسی مدغم و سیستم مدیریت اسناد

اوراق کاری و اسناد، تحلیل گزارش دهی بررسی و  توحید، مدارکری شواهد و بررسی در ساحه، جمع آو

 .همچنان پیگیری بررسی(
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   هاآن ارتقای ظرفیت برای استفاده همچنان وCAATsو  آی تیافزایش استفاده از اپلیکیشن  های  4.4

تایج نبررسی حصول ی ها روشهمیشه را مکلف ساخته است تا ادارات عالی بررسی  بررسی،ت بین المللی امعیار

ارزیابی  بشمول برای مراحل مختلفCAATs/زار و روش های آی تینماید. اب و مرور تجدید فیدبررسی رامؤثر و م

معلومات و  کسبتا جمع آوری شواهد، تحلیل و گزارش دهی از طریق بررسی پالنگذاری  و خطر، نمونه گیری

و  بررسی آی تی و سایر ابزار های تکنالوژی معلوماتی برای  CAATs نرم افزار ،مفید و سودمند می باشد.تحلیل

 همچنان سایر بررسی ها) بررسی مالی، رعایت و عملکرد( مهم میباشد.  

و اجرای برای ذخیره معلومات  را  IDEAو    Excelمایکروسافت  های اداره عالی بررسی برنامه بررسیتیم 

داره در اپروسه بررسی خودکار  ه استفاده آنها ادامه میدهد. با اجرایبین اداره تحلیل معلومات استفاده مینماید و ا

 میگردد. شامل، نتایج/ محصول تحلیل معلومات با سیستم خودکار عالی بررسی

گیرد،  بیشتر استفاده صورتو ساحات که در آن    CAATsنظربه کمبود ظرفیت مناسب برای استفاده  هرچند

معلومات، تحلیل و تحریر گزارش هنوز هم باید  ،تجسم، کیفیت شواهد بررسیپالنگذاری بررسی براساس خطراما 

ارات بررسی با کیفیت و تطبیق معی انجامبرای اداره عالی بررسی سترش یابد و نیارمند معیارات مطلوب میباشد. گ

 سازد. دخیل  آنع وانوا بررسیو ابزار تکنالوژی را در تمام مراحل   CAATsاستفاده  تابین المللی، تالش دارد 

 داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  ا

/ تحلیل معلومات برای مراحل  CAATsترتیب طرزالعمل عملیاتی معیاری و طرح متریکس کاربرد  4.4.1

 و برگزاری برنامه آموزشی برای آن.  بررسیمختلف پروسه و انواع 

)به طور    CAATsچگونگی استفاده  جهت case-studyراساس فارمت و رهنمود آموزشی ب ترتیب 4.4.2

معلومات  تجسمبه شمول ارزیابی خطر، نمونه گیری و  بررسیمراحل مختلف  (برایexcel /IDEAمثال 

  استفاده میگردد و برای آن آموزش فراهم گردد. 
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معلوماتی مدیریت  از سیستم IDEA/Excelبرای استخراج معلومات از طریق پروتوکول و رهنمود  ترتیب 4.4.3

(،سیستم خودکار SIGTASسیستم معیاری مدغم شده مدیریت مالیات دولتی ) ،(AFMISمالی افغانستان )

( و سایر سیستم HRMISسیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری ) ،(ASYCUDAبرای عواید گمرگی )

  ها برای نمونه گیری و فراهم نمودن آموزش برای آنها.

در مراجع، طرح پالن و تکنالوژی معلوماتی  یسیستم ها و آی تی اجرای بررسی ظوره منارتقای ظرفیت ب 4.5

 ITاجرای بررسی 

، AFMISها، سیستم ها و اپلیکیشن های متعدد استفاده مینمایند که  شامل ادارات دولتی از دیتابیس 

SIGTAS،ASYCUDA وHRMISصدی های ت و ریاست ها، هاخانه شاروالی کابل و وزارت . همچنانمیگردد

ست ددر مورد این سیستم ها معلومات ب تادولتی از سیستم مخصوص استفاده مینمایند. اداره عالی بررسی نیاز دارد 

و  اهمیت و سودمند بودن آنها را جهت ارایه خدمات عامهافزون برین، لیست آنها را ترتیب نماید. یک و آورده

مک را در نمونه گیری ک بررسیتیم و نیز  انتخاب نماید تی محصوالت و همچنان به منظور اولویت بندی بررسی آی

 میباشد. آی تی از پالن استراتیژی نماید. این بخشِ

اجرای تفتیش و استفاده ابزار  آی تی،اجرای بررسی  جهت و انتخاب ساحاتبررسی آی تیترتیب پالن  در کنار

 ظرفیت را حین انجام بررسی تارسی در نظر دارد .  اداره عالی برداردنیاز به ظرفیت مناسب بررسیآی تیوروشهای 

 . بخشدارتقا به تدریج ساحات مهم با حمایت کارشناس خارجی  آی تیدر

 داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  ا

ل تحلی، معلوماتی و دیتابیس در ادارات دولتی، تصدی ها و شاروالی ها های شناسائی سیستم 4.5.1

 .  آی تی نها با پالن استراتیژیآپالن بررسی یکجا کردن نها و،بحرانی بودن آاهمیت

، فارمت برای اوراق کاری/چک لیست و غیره، اجرای ارزیابی خالها و ارتقای آی تیترتیب رهنمود بررسی  4.5.2

 آی تیظرفیت در بخش 



2022-2018پالن استراتیژیک   اداره عالی بررسی 

 

Page ║ 51  

 

آی  رایط در بخش بررسیکارشناس بیرونی، کارمندان واجد ش در جریان همکاری و حمایت کوتاه مدت 4.5.3

 د و کارمندان جهت خودکفائی بررسی سند های معتبر مسلکی اخذ نمایند.  ناستخدام گرد تی

  CAATs/آی تیو کاربرد ابزار آی تی در محیط  تسهیل بررسی طمینان وحصول ا 4.5.4

 مربوطه)بررسی مالی، رعایت و عملکرد( در مطابقت با آیسای  ها بررسیسایر با  آی تیبررسی  ادغام . 4.6

ها، فعالیت های تخنیکی و تخصصی اند. این نوع بررسی با  اپلیکیشن و دیتابیس ، ی آی تیبررسی سیستم ها

ادغام سیستم نیازمندی های و آی تیمحیط  در بهبود بررسی و عملکرد قوانین و مقررات مالی، رعایتبررسی 

 جام بررسی ها بدست می آید کمک می نماید.که از ان معلومات مشخص بررسی در عرصه ارزیابی اعتبار و شفافیت

بررسی مالی، رعایت از قانون و یا  نهاد ها درکه آی تی  در سیستم هایها / کنترول آی تیروش ادغام سیستم 

 .  استبررسی وآزمایش جهت  مبنای ارزیابی خطر می نمایند، فراهم کننده عملکرد استفاده

نها های آو کنترول  آی تی سیستم هایبه ، شیوه ادغام را برای کمک بررسی آی تیحین اجرای اداره عالی بررسی 

 بررسیو ترغیب مینماید. بررسان از ق تشوی ،بررسان مالی، رعایت و عملکرددر جریان انجام بررسی از سوی 

 بررسی های خود را انجام و بررسیمشخص را شناسائی نمودهو خطرات هر نوع  آی تی مستفید می شوندمستقالنه 

 ی دهند.م

 داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  ا

ی تی آکه بتواند سیستم های بررسی شیوه ادغام  شپذیر پروتوکول(در مورد)موافقتنامه و اجرای بترتی 4.6.1

 را حین اجرای انواع بررسی )مالی، رعایت و عملکرد( کمک نماید.  های آنها و کنترول

ی در جریان بررس:  . الفکافی تشویق و تسهیل گردد تااطمینان دهد کهبگونه  حیط آی تیبررسی در م 4.6.2

ی مستفید آی تبررسان از تفتیش مستقالنه  :  . بیده اند/دیتابیس ها بررسی گردآی تیسیستم های مرتبط 

  CAATsاز :  جبررسی خود را انجام داده اند. وبررسی مشخص را شناسائی نموده هر نوع  تو خطراشده اند 
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ل ابزار تکنالوژی معلوماتی جهت تحلی:  و دشده استاستفاده  انواع بررسی و ابزار تکنالوژی معلوماتی در تمامی

 .  یده استمعلومات برای پالنگذاری، تحلیل و گزارشدهی استفاده گرد نظر اندازی عینیمعلومات و 

های بررسی تفتیش مالی،  با تیم تا آی تی هماهنگ و منسجم گردندافراد مسلکی  آی تی و بررسان 4.6.3

 همکاری نمایند. رعایت و عملکرد

 روند مدیریتی و اداری پاسخگو، مؤثر و توسعه یافته در اداره عالی بررسیبهبود  هدف پنجم:

 ،ومزایای نهادهای عالی تفتیش ها ارزش(12)سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیش )انتوسای(معیار آیسای 

تمام نهادهای عالی تفتیش وظایف خویش را طوری انجام دهند که حسابدهی،  تصریح می دارد که(  8)اصول 

در مطابقت با قوانین نافذه کشور شان . همچنان فعالیت های خود را شفافیت و حکومتداری خوب را تضمین نماید

 .صورت مناسب گزارش دهندبرای همه  مردم ب و ا در نظرداشت اصول اقتصادیت، مفیدیت و مؤثریت انجام دهندب

ات و این گزارش از بررسی خارجی مستقل به شمول بررسی خارجی عملیات های آنها متأثر باشد بایدافزون برین، 

ادارات عالی تفتیش باید دارای ساختار مدیریتی مناسب  بیان می دارد که 9با ذینفعان شریک ساخته شود. اصل 

و گذار باشد که باالی پروسه های حکومتداری خوب تآثیر  ار دهندقرحمایت را مورد ساختاری یک باشند و 

 د.نداخلی وعملکردهای مدیرتی را حمایت نمای خوب همچنان کنترول

 داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  ا

 و استراتیژ یها  فرعی اهداف

 ه عالی بررسی مدیریت در ادارو  بودجه و اجرای بهبود ترتیب 5.1

 ی. از آنجادینمایاستفاده م شیخو یو انکشاف یعاد یها یازمندیرا جهت رفع ن یمنابع بودجو یبررس یاداره عال

و بودجه  گردد،یم لیتمو زین یاز منابع دولت یانکشاف یاریبودجه اخت باشد،یاز منابع دولت م یکه تمام بودجه عاد

مشاوره/خدمات   یبرا یاریاخت ریغ یانکشاف دجه. بودیآ یدست مب یبانک جهان یاز مساعدت ها یاریاخت ریغ
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 No Objection"(NOL) که به ینام مساعدت ها ریها ز تیحما ریو سا تیظرف ی/تدارکات، ارتقایمشورت

Letter " شعبه   یمراحل پرداخت ها/مصارف از سو یشود وط یم لیضرورت دارد، تمو یبانک جهان یاز سو

  .ردیگیصورت م یارو اد یمال سیرئ استیتحت ر نیمع یها

زمان  یاز جانب بانک جهان NoL افتیو در یبررس یاداره عال یاز سو NoL مراحل یکه ط ستیدر حال نیا

مراحل پرداخت  یط یو مصارف بودجه دارد. عالوه بر آن، برا تیریمد یرویناگوار ریو تآث ردیگیرا در بر م یادیز

عدم اسناد و  ای یاریعدم طرزالعمل مع لیبا دل یاریاخت ریغ یانکشاف در بودجه نیها و مصارف مشاور سیف

  .دینمایمواجه م ریپروسه به تاخ هیاز وزارت مال صیتخص افتیهم در ایناسالم، و  تیریمد

ا تمام همراه ب یبا توجه به تمام عوامل مربوط و بگونه علم یو انکشاف یبودجه عاد بیترت یمبرم برا ازین همچنان

و  یبررس یمنابع الزم  برا ،یپالن شده، پالن تدارکات یاستخدام ها دیوسط سال، تشد راتیمعاشات و تغابعاد 

مصارف ضرورت  ریپالن شده و سا یو بازساز میترم ،یروز مره ، مصارف ادار نهیمربوط به آن و هز یداخل یسفرها

 شود.  یپنداشته م

 این اهداف نایل میگردد.  داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به ا

ترتیب بودجه با همچنان ترتیب بودجه و  یبا فارمت و رهنمودها اشتناز مطابقت د حصول اطمینان 5.1.1

 درنظر داشت تمام عوامل مرتبط بگونه علمی. 

 ازبانک جهانی به اسرع وقت  NoLاخذ منظوریاز و اطمینان  یترتیب پالن های تدارکارت 5.1.2

تخصیصات الزم از وزارت مالیه  و  ،بانک جهانی به اسرع وقت   NoLاطیمنان از طی مراحل حصول  5.1.3

 /تخصیصات در اسرع وقت. NoLپیگیری 

اجرای طرزالعمل های معیاری و ترتیب جدول زمانی برای  مدیریت مصارف با طی مراحل پرداخت ها در  5.1.4

 محدوده زمانی . 
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پیشکی ها در جریان سال مالی، اخذ  تصفیه نمودن تمامی از طریقاطمینان از مدیریت مالی مؤثر حصول  5.1.5

منظوری به اسرع وقت برای اجرای مصارف انکشافی، از بین بردن پرداخت ها به صورت نقدی و انتقال 

 الکترونیکی پرداخت ها. 

اقدامات اصالحی و  و اجرایاطمینان از نظارت دوامدار اجرای بودجه توسط کمیته معین بررسی حصول  5.1.6

 پیشگیرانه.  

نه گزارش ساال شیجهت تفت ینهاد سوم یاز سو یبررس یاداره عال یوحساب یمال یزالعمل بررسطر قیتطب  5.2

 اداره نیا یمال

تمامی مصار ف اداره عالی بررسی در مطابقت با احکام منظورشده تحت بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

شافی مصارف اختیاری و غیر اختیاری را صورت میگیرد. احکام بودجه ضمن احکام بودجه عادی، احکام بودجه انک

به مساعدت های تمویل کننده  رتبط، مصارف تحت احکام بودجه غیر اختیاری مبطور عمومنیز شامل میگردد. 

 و احکام بودجه عادی و  اختیاری از طریق منابع دولتی تمویل میگردد.   استگان 

اری تحت مساعدت های بانک جهانی( به صورت مصارف تحت مؤلفه تمویل کننده گان )احکام بودجه غیراختی

مصارف از منابع دولتی توسط کمپنی بیرونی یا کدام  هرچند ، بررسی میگردد.بررسیمتناوب توسط یک کمپنی 

 ریاست اداره عالی بررسی، بررسی نمیگردد. 

 ،هادهای عالی تفتیشومزایای ن ها ارزش -(12)سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیش )انتوسای(معیار آیسای 

در مطابقت با قوانین نافذه کشور فعالیت های خود را تمام نهادهای عالی تفتیش  (تصریح می دارد که 8اصول 

برای همه ای مردم بصورت مناسب گزارش  و ا در نظرداشت اصول اقتصادیت، مفیدیت و مؤثریت انجام دهندشان ب

 و این ل به شمول بررسی خارجی عملیات های آنها متأثر باشداز بررسی خارجی مستق بایدافزون برین، . دهند

   گزارشات با ذینفعان شریک ساخته شود
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  25/7/1396 1269جریده رسمی شماره  در رئیس جمهور منتشره شده 6/1396/  14مؤرخ  157حکم شماره 

 سی مالی را تطبیق نماید.  تصریح میدارد که اداره عالی بررسی طرزالعمل های حسابداری، گزارش دهی مالی و برر

 داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  ا

 . یبررس یاداره عال یرهبر یاداره از سو حسابیو  یمور مالا یطرزالعمل بررس  یو  منظور بیترت 5.2.1

عیه )حساب قطعیه صورت حساب های مالی اداره عالی بررسی/حساب قط ارائهاز ترتیب و  حصول اطمینان 5.2.2

 عادی و انکشافی( در مدت سه ماه بعد از ختم سال مالی گذشته  

 یمال یصورت حساب ها یخارج شیفراهم نمودن مصارف تفت 5.2.3

 یتکمیل بررسی در محدوده زمان و تسهیل بیرونی تعیین بررساز حصول اطمینان   5.2.4

 اقدام اصالحی و پیشگیرانه در مورد سفارشات بررسی 5.2.5

  نقدیروش اداره عالی بررسی براساس  ترتیب گزارش مالی ساالنه ) حساب قطعیه( اطمینان ازحصول  5.3

IPSAS 

از ترتیب صورت حساب  در نظر دارد تا(FPIP-FSP تحت برنامه اصالحات ) دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

 FSPمه . تحت برناحاصل نمایداطمینان  IPSAS روش نقدی)حساب قطعیه( براساس ساالنه دولت های مالی

 ظرفیت اداره عالی بررسی برای اجرای تفتیش مالی) تفتیش حساب قطعیه( بهبود یابد تانیز پالن گردیده است 

آغاز نموده  IPSAS روش نقدی  دولت ترتیب صورت حساب های مالی ساالنه )حساب قطعیه( را براساس چون

 است.  

را جهت ترتیب و ارایه صورت  IPSAS یشیوه نقد تااهداف فوق سعی مینماید اداره عالی بررسی برای رسیدن به 

 نماید.   جراءش  ا.هـ 1398حساب مالی )حساب قطعیه( از سال 

 داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف  نایل میگردد.  ا
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جهت ترتیب و ارایه صورت حساب های مالی اداره عالی بررسی از سال IPSASپذیرفتن شیوه نقدی  5.3.1

  1398الی م

 یاداره عال یصورت حساب ها یبرا IPSASیها براساس حساب نقد یسینمودن فارمت ها و پال ینهائ 5.3.2

  (هی)حساب قطع یبررس

  اداره عالی بررسی  حسابیطرزالعمل بررسی مالی و ترتیب  5.3.3

 .  رسیدن به چنین اقدامحمایت بیرونی برای کمک تخنیکی برای  لبج 5.3.4

 هادار یمراقبت و مدیریت دارائی ها آنها،رائی ها، ایجاد دیتابیس جهت ثبت اطمینان از شناسائی  داحصول  5.4

   عالی بررسی

، تی آی ساختزیر ، فرنیچروسایل،به شکل تجهیزات و لوازم دفتر، مختلفاداره عالی بررسی دارای دارائی های 

 د. میباش "ننگرهار بلخ، هرات، کندهار و"و چهاردفتر ساحوی  "کابل "اجناس برقی وغیره در دفتر مرکزی

این دارائی ها از طریق مصرف بودجه  منابع دولتی و از طریق پروژه هایکه توسط بانک جهانی تمویل میگردد 

 . ندفراهم گردیده ا

ایجاد دیتابیس و ثبت دارائی ها کار روی برای حفاظت، مراقبت و مدیریت دارائی ها در حال اداره عالی بررسی 

 ررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  داره عالی بامیباشد.  

ی ترتیب پالن عملیات ،نهاآدسته بندی  و اداره عالی بررسی، شناسائی یاجرای بررسی فزیکی دارائی ها 5.4.1

 در دیتابیس و ثبت دارائی ها اداره عالی بررسی.  این داراییبرای درج نمودن 

  ت دارائی تهیه دیتابیس دارائی ها با درج مشخصا 5.4.2

 معلومات که در دیتابیس درج گردیده است.   تصدیقدسته بندی دارائی و  تأیید 5.4.3
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چاپ برچسپ دارائی ها و اطمینان از چسپانیدن برچسپ ها برروی همه دارائی ها جهت شناسائی و  5.4.4

 .  این دارایی هانظارت از استفاده آنها، مراقبت، ضمانت و در دسترس قرار دادن 

 اداره عالی بررسی.  یدارائی هامراقبت از ثبت  5.4.5

 سروی و شناسائی ساختارهای الزم تکنالوژی معلوماتی میان مدت به طویل المدت اداره عالی بررسی.  5.4.6

  یبررس یدر اداره عال یابیباز ستمیاسناد و س فیو حفظ معلومات و آرش جادیا 5.5

سناد کارکنان، فایل های مرتبط به خدمات میباشد که شامل امختلف اداره عالی بررسی دارای انواع اسناد و سوابق 

وسوابق کارکنان، اسناد مربوط به تدارکات و مصارف، سوابق بررسی، گزارش های بررسی، تفاهمنامه ها با سایر 

نامه ها، رهنمودها، اسناد آموزش و سوابق ارتقای اتادارات بررسی و نهاد ها، گزارش های مشورتی و ارزیابی،تعلیم

  ظرفیت میگردد.  

مصؤن و بازیابی آسان این اسناد و سوابق مهم، اداره عالی بررسی در نظر دارد که سیستم  حفظ، نگهداریجهت 

ست و لی حفظمعیاری معلومات، آرشیف اسناد و سیستم بازیابی را ایجاد و مراقبت نماید. این سیستم براساس 

ن آن به گونه سافت و همچمنا یکاپی ها مشخصات سوابق و همچنان آرشیف اسناد به شکل الکترونیکی )با حفظ

 لان به شکجهت بازیابی آس ،نیستممکن به گونه الکترونیکی  شاناسکن کاپی ها( میباشد.  سوابق که نگهداشتن 

 هارد نگهداری میشوند. 

 داره عالی بررسی از طریق استراتیژی های ذیل به این هدف نایل میگردد.  ا

 دارند.   نگهداری/آرشیف الزم بهامی اسناد و سوابق ده سال گذشته که تحلیل وضعیت و ترتیب لیست از تم 5.5.1

 مترتیب و تنظیو حذف گزارشات سابقه مالی وبررسی را  حفظبررسی قوانین/مقررات/فرامین موجود که  5.5.2

 .  نمودن تهیه پالیسی مناسب برای آرشیف همچنان مینماید و

 د. ناسناد که به شکل هارد نگهداری میگردشناسائی اسناد که به گونه دیجیتلی/ الکترونیکی و  5.5.3
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 تشخیص فضای مورد نیاز برای کاپی اسناد، منابع جهت اجرای دیجیتل سازی و ترتیب پالن عملیاتی.  5.5.4

   .دوره های زمانی دراسناد /کار هادیجیتل سازی و آرشیف نمودن  5.5.5

   تیعوامل عمده مؤفق

 یشود، پالنگذار یتازه خلق م یو جهت ها دیآ یجود مبو دیجد یها نشیکند، ب یم رییتغ طیکه شرا یآنجا از

 طیدارد که بصورت متداوم مح ازین یبررس یباشد. اداره عال یم یو تکرار ریپروسه متغ کیخود  زین کیژیاسترات

 لهیوسبطور مؤفقانه پالن مذکور را اجرا و آنرا ب تواندتا ب اوردیبوجود ب یژیمؤفقانه پالن استرات قیتطب یمناسب را برا

  یررسب یوفق دهد. تعهد اداره عال طیشرا راتیبا تغ  یهمراه با اهداف و مقاصد کل یاتیعمل یکردن با پالن ها کجای

 هاست که  بصورت جداگان نیکننده گان و الزامات مربوطه ا لیتمو یبنچمارک ها ،یانتوسا اراتیو مع ندیبه فرا

  .دیما( را اجرا نی)پالن بهبود عملکرد مال  FPIP  پالن

با حکومت، جامعه  کینزد یدر هماهنگ یبررس یاست که اداره عال تیاهم زیمسئله حا نیها/اجراآت اداره: ا تیفعال

  شیتفت یادارات عال ریو سا ی، اسوسا(IDI) یانتوسا یینهاد توسعه ا ،یکننده گان، انتوسا لیتمو ،یالملل نیب

خود را  یها یازمندیتا ن دینمایم یدر استفاده منابع، سع تیثربه منظور بهبود مؤ یبررس یکند. اداره عال یکار م

   .برآورده سازد نفعانیذ دگاهیاز د

و مقاصد  اهداف دیمؤثر و مف قیتطب یبرا یبررس یآنها:  اداره عال قیساالنه و تطب یاتیعمل یپالنها بیو ترت طرح

 قیارت از تطبنظ تهی.  کمدینما قیرا طرح و تطبساالنه  یاتیعمل یپالنها دیبا ،یاساس تیو فعال کیژیپالن استرات

   .باشدیم تیفعال نیمسؤل ا یبررس یاداره عال یاتیپالن عمل

 از بودجه دولت یمال یضرورت به دسترس  شیخو یها تیدر فعال تیجهت مؤفق یبررس ی: اداره عالداریپا لیتمو

ننده ک لیتمو رهیو توسعه دا ینده گان فعلکن لیتمو تیکننده دارد. حفظ حما لینهادها و مؤسسات تمو ریو سا

 تیبا اهم د،یجد یژیپالن استرات تمخ یحد اقل ال داریپا لیمناسب و تمو نانیگان به حد ضرورت جهت اطم

  .باشدیم
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 یو کمک ها یکیتخن تیاز حما یبررس یکشور ها: اداره عال ریسا شیتقت یو ادارات عال IDI ،یانتوسا تیحما

 افتیدر  شیتفت یعال ینهاد ها ریو سا   ASOSAI و INTOSAI/IDI یکه از سو تیظرف یارتقا زیو ن یمسلک

امضآ تفاهمنامه ها،  قیآنها از طر هب یجهت  ارزش گذار یبررس ی. اداره عالدینماینموده است، اظهار امتنان م

 یبهتر روشها قیتطب و تیظرف یو جهت تبادل دانش، ارتفا دهدیادامه م  شیتفت یرا با ادارات عال شیروابط خو

    .دینمایمشابه اشتراک م ینهاد ها ریو سا INTOSAI/IDI  ،ASOSAI  ،ECOSAI  در جلسات شیتفت

 استیر ،یبررس یکارمندان اداره عال انیالزم م یها یهمکار طیفقط درمح یژی:  اهداف استراتیداخل  تیحما

وجود  کیژیاسترات شرفتیانتقال و پ یبرا یهد قوتع کی دی.  در کل بادیآیاداره بدست م سیو رئ نیها، معاون

 ش،یجمهور، مراجع تحت تفت سیرئ فترد ،یدیکل نفعانیذ تیحما افتیجهت در یبررس یداشته باشد. اداره عال

  .ورزد یم یبه گونه فعال سع یمل یشورا تاًیو نها یالملل نیجامعه ب

و  فعاننیتمام ذ انیبا فارمت واضح و قابل فهم م مشترک دگاهید یدارا دیبا کیژیمشترک: پالن استرات دگاهید

 وجود داشته باشد.    یفرهنگ اعتماد و هماهنگ دیبا یمل یتمام نهاد ها انیباشد.  درم یبررس یکارمندان اداره عال

 



معیار اجرا :1ضمیمه   

 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

: تعریف مجدد نقش اداره عالی بررسی برای  1هدف  

ذینفعان از طریق ایجاد چارچوب قانونی مناسب و تحکیم 

 روابط با ذینفعان

 

         

 توسعهگسترش و تحکیم روابط با تمام ذینفعان و  1.1

 استراتیژی ارتباطات با ذینفعان 

 

         

 میتحک و یبررس گزارشات موقع به یده میتسل از : 1.1.1

 جهت یجمهور استیر مقام دفتر و یمل یشورا با روابط

 نیمسؤل یسو از عمل اتخاذ و مؤثر یریگیپ به یابیدست

 انپارلم ربطیذ یها تهیکم یسو از یقانون یبررس و هیاجرائ

 حاصل نانیاطم یبررس گزارشات یرو(  ندگانینما مجلس)

 ...شود

رشات تفتیش به وقت گزا

معین  تسلیم گردیده 

 است
 

تقدیرنامه ها ارسال 

گردیده و جلسات با 

ریاست جمهوری، شورای 

ملی و کمیته حسابات 

 عامه دایر گردیده است.

 اسناد
 

 

 

 

 اسناد/

 شفاهی

گزارشات 

تفتیش/وبس

 ایت
 

 

مکاتیب/اجندا 

 جلسه

شماره و تاریخ 

 گزارش تفتیش
 

شماره و تاریخ 

 مکتوب

هساالن  

 

 

 

 

 شش ماهه

 

 

تعداد گزارشات 

تفتیش سال 

 قبل
 

 

 

 

ساالنه/طبق 

 زمان بندی
 

 

یک گزارش در 

شش ماه)جون، 

 جوالی(

 

ریاست های 

ذیربط) آمریت 

قطعیه/پالن و 

پالیسی/ 

تفتیش 

عملکرد/ 

تفتیش آی تی 

) 

معاون 

 مسلکی

 نفعانیذ مشارکت یژیاسترات قیتطب: 1.1.2

(Stakeholder engagement strategy) با ارتباط و 

 از نظارت گسترش جهت PAC تهیکم و یمل یشورا

 یریگیپ و حکومت یسو از عمل اتخاذ ، یبررس گزارشات

 حسابات تهیکم طرف از سفارشات و مشاهدات مورد در

  .ردیگ صورت عامه

استراتیژی ارتباطات 

نهائی، منظور، تایئد و 

 تطبیق گردیده است.
 

 اسناد

اسناد 

استراتیژی/ 

ی اوراقمنظور  

موجودیت 

استراتیژی 

شماره و تاریخ 

 منظوری
 

 19-2018 وجود ندارد یکبار
آمریت نشرات 

 و ارتباط عامه

معاون مالی 

 اداری
 

 ممتداو یریگیپ و شده یبازرس مراجع با ارتباط حفظ 1.1.3

 مراجع توسط یبررس یها افتهی و سفارشات قیتطب از

 مربوط

در گام نخست در هر دو 

پیگیری  ماه یک مکتوب

جهت آگاهی ازوضعیت 

تطبیق مشاهدات و 

.سفارشات تحریر میگردد  

 اسناد
مکتوب 

 پیگیری

شماره و تاریخ 

 مکتوب

در دوماه 

 یکبار

مکاتیب 

پیگیری و 

وضعیت بدست 

 امده
 

 در هر دو ماده

ریاست های 

ذیربط که با 

تفتیش سروکار 

 دارند

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 هم ای و یقانون ریغ یها تیفعال جعل، یایقضا تمام 1.1.4

 مربوطه ینهادها ریسا و یسارنوال یلو به اختالس موارد

 منظور به آنها با یدوران/ربعوار یها نشست و گردد ارجاع

 برگزار یعمل موضوعات یرو یریگیپ و معلومات تبادل

 .گردد

تمام پرونده های اختالس 

و حیف و میل که در 

تفتیش شناسائی میگردد 

ثبت  و بموقع به لوی 

.ارانوالی ارجاع میگرددس  

جلسات ربعوار در مورد 

پیگیری قضایای با اداره 

لوی سارانوالی برگزار 

 میگردد

 اسناد/

پرونده های 

 حقوقی

 

 

 

 

 اسناد

دیتابیس ثبت 

 قضایای
 

 

 

صورت های 

جلسات/ 

دیتابیس ثبت 

 حالت پرونده
 

ارجاع نمودن 

شماره مکتوب، 

تاریخ مکتوب و 

 تفصیالت پرونده
 

 

 صورت های

جلسه و پیگیری/ 

 وضعیت گزارشها

براساس 

 رویداد
 

 

 

 

 ربعوار

بسته نمودن 

براساس اخرین 

 قضیه
 

 

 

 

 ربع قبلی

در تاریخ معین 

 رویداد
 

در دو هفته ماه 

 اول ربع بعدی

مشاوریت 

 حقوقی

معاون 

 مسلکی

 اداره یرسم تیسا بیو در یبررس گزارشات نشر از 1.1.5

 لیتمو ینهادها با بطروا شود، حاصل نانیاطم یبررس یعال

 یها یابیارز مراسم گردد،در حفظ کننده تیحما و کننده

 زاربرگ یانتوسا و کننده لیتمو ینهادها یسو از که مربوطه

 یعال ادارات ریسا یسو از دوجانبه یابیارز در هم و شود یم

 .ردیگ صورت اشتراک یبررس

تمام گزارشات بعد از 

تسلیمی در وبسایت اداره 

و معلومات  نشر میگردد

مرتبط حداقل ماه یکبار 

.تجدید میگردد  

 

تمام ارزیابی های بیرونی 

براساس هدف معین 

 تکمیل میگردد.

اسناد/ نشر 

در وبسایت و 

 تجدید ها
 

 

 

 اسناد/
 

داده ها و 

 شاخص ها
 

 وبسایت
 

 

 

 

 

 

گزارش های 

ارزیابی و داده 

 ها
 

معلومات تجدید 

 شده وبسایت

 

 

 

 

داده های در 

ص ها مقابل شاخ

 و تاریخ تکمیل
 

براساس 

 رویداد
 

 

 

 

 

براساس 

 رویداد
 

آخرین 

 معلومات
 

 

 

 

 

 اخرین کزارشها

در یک هفته 

تسلیمی 

 گزارشات
 

 

 

براساس هدف 

 تعیین شده

آمریت نشرات 

 و ارتباط عامه
 

 

 

ریاست های 

ذیربط/ ریاست 

 دفتر

معاون مالی 

 اداری
 

 

 

 

معاون مالی 

اداری، 

معاون 

مسلکی و 

رریاست دفت  

 

 جهت نیطرف توافق بر یمبن دوجانبه یها تفاهمنامه: 1.1.6

 امضاء عندالضرورت یبررس یعال ادارات ریسا با یهمکار

 .گردد

عقد تفاهمنامه با سایر 

 ادارات عالی تفتیش
اسناد 

 دوجانبه

تفاهمنامه/ 

 توافقنامه
 ساالنه تعداد تفاهمنامه

تفاهمنامهای 

 قبلی

براساس موافقه 

 دوجانبه
دفترریاست   ریاست دفتر 

 ریسا با یمواز/ مشترک یها یبررس در اشتراک: 1.1.7

  یبررس یعال ادارات

اداره عالی بررسی در تمام 

تفتیش های 

مشترک/موازی و تشریک 

مساعی انتوسای و 

اسوسای شرکت نموده 

 است   
 

 اسناد

اوراق نامزدی 

و اشتراک/ 

گزارش های 

 تفتیش
 

 اشتراک قبلی ساالنه تعداد

اس تمویل براس

نمودن انتوسای 

 و اسوسای
 

ریاست های 

ذیربط/ ریاست 

 دفتر

معاون 

مسلکی 

/ریاست 

 دفتر

 دیجد قانون مسوده ارائه و یبررس یفعل قانون مرور 1.2

 یمبنا داشتن و یمل یشوار به بیتصو جهت یبررس
         



2022-2018پالن استراتیژیک   اداره عالی بررسی 

 

Page ║ 62  

 

 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 در عامه وجوه مستقالنه یبررس یاجرا یبرا یقانون

 یلالمل نیب یها وهیش نیبهتر با مطابقت

 

خالها/ضعف ها در مقایسه با بهترین شیوه ها به منظور 1.2.1

رسیدن به یک اداره عالی بررسی مستقل تحلیل شود و 

مزایا و تأثیر تغییرات پیشنهاد شده در قانون اداره عالی  

بررسی جهت تأمین شفافیت، پاسخگویی و حکومتداری 

 خوب ارزیابی گردد.

تخلیل خالها احکام 

د را مقایسه مینماید موجو

مانند عملکرد های بین 

المللی توسط یک 

کارشناس صورت گرفته 

است و تعدیالت 

پیشنهادی در پیش نویس 

 گزارش موجود است.  
 

 اسناد/

 گزارش

گزارش 

کارشناس در 

مورد اصالح 

 قانون

تعداد ساحات 

تفتیش شده و 

تاریخ دسترسی 

 گزارش
 

2019ربع اول  جود ندارد دراسرع وقت  
شاوریت م

 حقوقی

معاون 

 مسلکی

با ذینفعان مربوطه برای اخذ دیدگاه ها و پیشنهادات 1.2.2

شان مشوره صورت گیرد و در راستای مسوده تجدید شده 

 نها را دخیل سازیم.آ قانون بررسی

 

مشوره با نهاد های ذیربط 

دولتی صورت گرفته است 

و نظریات شان موجود 

 میباشد

سنادا  

صورت 

جلسه/نظری

ینفعانات ذ  

 شماره و تاریخ
دراسرع وقت 

 یا عندالموقع
 وجود ندارد

شش بعد از 

بدست قرار 

گرفتن گزارش 

 کارشناس

مشاوریت 

 حقوقی

معاون 

 مسلکی

 یبررس یعال اداره  قانون شده دیتجد مسؤده هیارا :1.2.3

 .یمل یشورا و مربوطه مقامات به بیتصو جهت

 

پیش نویس قانون تعدیل 

سی شده اداره عالی برر

ترتیب و تسلیم گردیده 

 است 

 اسناد

پیش نویس 

تعدیل شده 

 قانون

 وجود ندارد دراسرع وقت شماره و تاریخ

در دوماه اخذ 

داده ها و 

نظریات 

 ذینفعان
 

مشاوریت 

 حقوقی

معاون 

 مسلکی

 ظورمن به کننده لیتمو ینهادها با یریگیپ و بیتعق: 1.2.4

 جهت یمل یراشو به  اداره قانون شده دیتجد مسؤده هیارا

 برنامه تحت قیتشو طلب و بنچمارک عنوان به بیتصو

ARTF IP Plus/ SRBC ردیگ صورت.. 

 

تسلیمی پیش نویس قانون 

تعدیل شده به وزارت 

مالیه و بانک جهانی برای 

شمولیت منحیث هدف 

بنچمارک های تشویقی 

 ارسال گردیده است  
 

 اسناد

مکتوب/ 

ارتباط صورت 

 گرفته است

ریخشماره و تا 2019جنوری  وجود ندارد دراسرع وقت   

هماهنگ کننده 

بنجمارک 

 تعیین شده

معاون 

 مسلکی

 روند در شهروندان مشارکت تیتقو و آغاز 1.3

  یبررس
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 و  یمشارکت امور موجود یها چالش یابیارز .1.3.1

 لیدخ منظور به یبررس یعال اداره یها فرصت

 نفوذ قدرت مثابه به یمدن جامعه ینهادها یساز

 توسعه و یرونیب یبررس تیمؤثر شیافزا جهت

 .شهروندان یساز لیدخ و ارتباطات چارچوب

 

تشخیص مشارکتی صورت 

گرفته است و یک 

چهارچوبی اشتراک و 

ارتباط شهروندان موجود 

 میباشد. 

 
 

 اسناد

کاپی  

چهارچوب و 

 منظوری

 19-2018 وجود ندارد دراسرع وقت شماره و تاریخ

آمریت 

مه/ مشارکت عا

مشاوریت 

 حقوقی

معاون 

 مسلکی

 یها دگاهید و اتینظر اخذ زمیکانیم قیتطب .1.3.2

 یبررس یپالنگذار جهت یمدن جامعه ینهادها

 یمشارکت

 

میکانیزم مشارکت برای 

شهروندان/رسانه ها 

وغیره و برای معلومات 

شهروندان جهت 

پالنگذاری تفتیش موجود 

 میباشد 

 اسناد

کاپی 

میکانیزم 

چهارچوب و 

یمنظور  

 19-2018 وجود ندارد دراسرع وقت شماره و تاریخ

آمریت 

مشارکت عامه/ 

مشاوریت 

 حقوقی

معاون 

 مسلکی

 آنها قیتطب و یعمل یها پالن بیترت و هیته  .1.3.3

 یسو از یمدن جامعه ینهادها یساز لیدخ یبرا

 یها یبررس انجام در یبررس یعال اداره

 عملکرد

پالن های عملیاتی برای 

اشتراک در تفتیش 

ملکرد ترتیب گردیده ع

 است. 

 وجود ندارد ساالنه شماره و تاریخ پالن عملیاتی اسناد
جنوری و 

 فبروری هرسال

مریت تفتیش آ

 عملکرد

معاون 

 مسلکی

 تیسا بیو در یبررس گزارشات موقع به نشر .1.3.4

 اداره نیا

 

تمام گزارش های تفتیش 

یک هفته بعد از تسلیمی 

به شورای ملی و رئیس 

نشر  جمهور در وبسایت

 میگردد.
 

 اسناد

گزارش های 

تفتش/وبسای

 ت اداره
 

 شماره و تاریخ

براساس 

 رویداد
 

گزارش های 

 نشرشده قبلی

یک هفته 

 تسلیمی

ریاست های 

آمریت  / ذیربط

نشرات و ارتباط 

 عامه

معاون 

مسلکی/ 

معاون مالی 

 اداری،

 یساز لیدخ/مشارکت بیترت و میتنظ .1.3.5

 به یبررس یعال اداره قیطر از شهروندان

 جامعه ینهادها اتینظر یآور جمع منظور

 یبررس گزارشات مورد در یمدن

 

در وبسایت اداره پورتال 

اشتراک شهروندان جهت 

دریافت داده ها در مورد 

گزارش های تفتیش ایجاد 

 گردیده است
 

براساس 

پورتال 

 وبسایت

2019ربع اول  وجود ندارد دراسرع وقت شماره و تاریخ وبسایت/  

ریاست ها/ 

یربطذ آمریت  

های/ آمریت 

نشرات و ارتباط 

عامه و آمریت 

تکنالوژی 

 معلوماتی

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی 

 اداری،
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 یچگونگ یرو یمسلک دانش و تیظرف یارتقا .1.3.6

 شهروندان مشارکت یها وهیش قیتطب

 

مریت اشتراک شهروندان آ

ایجاد گردیده است و 

کارشناس ارتباط اجرائی 

آن تعیین گردیده است و 

رمندان آن به منظور کا

فعالیت ها و تطبیق 

مبکانیزم آموزش دیده 

. اند  

سناد/ا  

 آموزش

سناد آمریت/ ا

مکتوب تعیین 

کارشناس/ 

ریکارد 

آموزش/  

صورت جلسه 

اشتراک 

شهروندان/  

 سوابق
 

 شماره و تاریخ

یکبار و دوره 

ئی) بگونه 

 شش ماهه(

دست آورد های 

 قبلی
2018-19 

مریت مشارکت 

 .عامه

معاون 

 مسلکی

 عملکرد بهبود پالن اصالحات روند در مشارکت .1.4

 و (FPIP-FSP)یمال تیریمد بهبود پروژه -یمال

 .اصالحات اهداف به یابیدست

 

        

 و صیتشخ منظور به زمیکانیم کی قیتطب .1.4.1

 یها بخش و تیاولو یدارا اصالحات نییتع

 یمال عملکرد بهبود یبرا یاساس

 

میکانیزم/کمیته برای 

و   FPIPالح تعیین اص

ساحات اصلی موجود 

 . میباشد
 

اسناد/ 

 کارکنان

حکم 

اداره/اسناد 

منظور شده با 

تفصیل 

میکانیزم/ 

 کمیته
 

 وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ

) 2018ریع سوم 

اداره عالی 

بررسی 

مشارکت در 

    FPIPپالن 

را در جون 

امضآ  2018

 نموده است(
 

ریاست پالن و 

 پالیسی

معاون 

سلکیم  

 پالن یبرا ساالنه یتناوب یها پالن بیترت .1.4.2

 یها سال و 2019 سال در یمال عملکرد بهبود

 بعد

 

و    FPIP 22-2019پالن  

دوره ئی ساالنه   پالن های

  موجود است
 

 اسناد
FPIP/  پالن

 ها
 شماره و تاریخ

   FPIPپالن 

و پالن های 

ساالنه در 

 اسرع وقت
 

معاقبآ 

  FPIPبرای

اول و پالن 

عدی وجود ب

 ندارد.
 

 2018دسمبر 

پالن  برای 

FPIP   و ربع

اول و سوم برای 

پالن های 

دوباره ارزیابی 

 شده
 

 FPIP /کمیته

 میکانیزم

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی 

 اداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 یابیارز و ماه شش هر در پالن قیتطب از نظارت .1.4.3

 قیتطب اتیمقتض و طیشرا براساس ساالنه

 یابیزار و هیمال وزارت (APMIS) ستمیس

 کننده یابیارز میت یسو از یینها

 کنندگان لیتمو/حکومت

FPIP  پالن در سیستم

APMIS  .موجود میباشد

ارزیابی نظر به زمان درهر 

شش ماه صورت میگیرد. 

ارزیابی تسهیل گردیده 

 است
  

سناد ا

براساس داده 

ها و نتایج 

 وبسایت

FPIP/APM

IS گزارش /

های تشخیص 

 و ازریابی
 

/ شماره و تاریخ

فیصدی تطبیق/ 

 درجه ارزیابی
 

در هر دو سال 

 ساالنه

برای بار اول 

وجود ندارد / 

در هردو سال 

پالن و ارزیابی 

 ساالنه
 

 2018دسمبر 

پالن  برای 

FPIP   و ربع

اول و سوم برای 

پالن های 

دوباره ارزیابی 

 شده

 FPIP /کمیته

 میکانیزم

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی 

 اداری

 پالن آغاز جهت ساالنه ییاجرا یها پالن مرور        1.4.4

 تیفعال به توجه با مربوط سال یبرا یمال عملکرد بهبود

 یدارا ساحات یرو توجه و مانده یباق و دوامدار یها

  .دیجد تیاولو

FPIP  پالن دوباره ارزیابی

گردید، اولویت مورد 

ضرورت دوباره تنظیم 

 گردید. 
 

 اسناد

FPIP/APM

IS گزارش /

 های تشخیص

و ازریابی/ 

 FPIPپالن 

 اصالح شده
 

شماره و تاریخ/ 

فیصدی تطبیق/ 

 درجه ارزیابی
 

در هر دو سال 

 ساالنه

برای بار اول 

وجود ندارد / 

در هردو سال 

پالن و ارزیابی 

 ساالنه
 

 2018دسمبر 

پالن  برای 

FPIP   و ربع

اول و سوم برای 

پالن های 

دوباره ارزیابی 

 شده

 FPIP /کمیته

 میکانیزم

اون مع

 مسلکی/

معاون مالی 

 اداری

 منظور به عامه حسابات تهیکم تیظرف تیتقو  .1.5

 یقانون مؤثر یبررس و نظارت

 
        

 ینارهایسم و ها ورکشاپ ها، نشست  .1.5.1

 و عامه حسابات تهیکم یبرا یآشناساز

 انواع تیاهم یرو بحث منظور به آن داراالنشاء

 جهت یبررس گزارشات اتیمحتو ها، یبررس

 .گردد ریدا یبررس گزارشات موقع به نظارت

ورکشاپها، جلسات،و 

پرزینتیشنهای آشنا سازی 

برای کمییته حسابات 

عامه و دارالنشای آن 

ترتیب و برگزار گردید 

تاس . 

فعالیت/ 

گفتگو های 

رو در رو و 

پرزینتیشن/ا

 سناد
 

کاپی 

پرزینتیشن/صور

ت جلسه و 

گفتگو/ یاداشت 

ها تشریحی و 

 غیره
 

خشماره و تاری  
در هر شش 

 ماه

جلسات 

 قبلی/فعالیت ها
 ربع اول و سوم

ریاست امور 

پارلمان/ 

ریاست های 

 ذیربط
 

معاون 

 مسلکی

 ،یبررس مشاهدات مهم، یها ادداشتی ها، خالصه 1.5.2

 اتحساب تهیکم استفاده یبرا ازین مورد منابع و سفارشات

 .گردد فراهم یویاجرائ یبررس انیجر در عامه

ت نقاط خالصه ها، یاداش

مهم در مورد مشاهدات و 

سفارشات تفتیش و داده 

الزم برای کمیته حسابات 

 عامه فراهم گردیده است
 

 اسناد

کاپی اسناد 

 مرتبط/

یاداشت  نقاط 

 مهم

 شماره و تاریخ

براساس 

تشکیل 

جلسات/ 

 بررسی قانونی
 

 معلومات قبلی
براساس 

 رویداد/ضرورت
 

آمریت امور 

پارلمانی/ 

ریاست های 

 ذیربط

معاون 

 مسلکی

 در عامه حسابات تهیکم یبرا ها دگاهید و اتینظر 1.5.3

 نیمسؤل یسو از یریگیپ و شده اتخاذ اقدامات گزارش مورد

نظریات الزم/داده ها اداره 

عالی بررسی در مورد 

تصمیم اتخاذ شده رهبری 

 اسناد
کاپی اسناد 

 مرتبط
 شماره و تاریخ

براساس 

تشکیل 
 معلومات قبلی

براساس 

 رویداد/ضرورت
 

ریاست امور 

پارلمان/ 

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 و یبررس مشاهدات رامونیپ یرهبر ئتیه/یویاجرائ

 و گزارشات نیا از که اقدامات همچنان و سفارشات

 .گردد فراهم  دیآ یم بوجود عامه حسابات تهیکم سفارشات

در مورد سفارشات کمیته 

عامه به اسرع وقت فراهم 

 گردیده است
 

جلسات/ 

 بررسی قانونی
 

های ریاست 

 ذیربط

 به یبررس یعال اداره در کارشناس/مسؤل شخص کی 1.5.4

 به و عامه حسابات تهیکم و مقننه قوه با منظم روابط منظور

 عامه حسابات تهیکم با یهمکار ای منابع کردن فراهم هدف

 .گردد نییتع آن داراالنشاء و

آمریت ارتباط ایجاد 

گردیده است و شخص 

یحه وظایف مسؤل نیز با ال

 معین تعیین گردیده است
 

اسناد/ 

 کارکنان

منظوری 

تشکیل/ حکم 

مقام/ کاپی 

الیحه وظایف 

به درستی 

منظور گردیده 

 است

 19-2018 وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ
آمریت امور 

 پارلمانی

معاون 

 مسلکی

 پرسونل یبانیپشت و تیحما کردن فراهم        1.5.5

 هتیکم تیسکرتر با یکیتخن دوامدار یهمکار و شیتفت

 عامه حسابات

کارمندان حمایتی کمیته 

حسابات عامه /کارکنان 

تعیین شده و مؤظف 

 گردیده شده 
 

اسناد/ 

 کارکنان

حکم 

مقام/حکم 

معاونین/ 

 الیحه وظایف
 

 2019 وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ
آمریت 

 امورپارلمانی

معاون 

 مسلکی

 اداره به شده نیتع یها بنچمارک از نظارت  1.6    

 جهت رهیغ و INTOSAI ها، دونر یسو از یبررس یعال

  نفعانیذ مؤثر یهماهنگ

 

        

 در اداره ازین مورد یها پروسه تمام در شرکت 1.6.1

INTOSAI / IDI، ASOSAI، ECOSAI با ها دونر و 

 .نهیمع وقت در ها بنچمارک قیتطب و آنها یارهایمع

عالی بررسی در اداره 

فرآیند ها اشتراک نموده و 

بنجمارک های تکمیل 

 نموده است
 

 اسناد

بنجمارک ها/ 

شاخص ها و 

گزارش های 

رعایت و 

 مدارک
 

 شماره و تاریخ

براساس 

رویداد/ 

 ساالنه

 

گزارش های 

قبلی رعایت 

 تفتیش

براساس 

رویداد/در وقت 

 تعیین شده
 

ریاست های 

ذیربط/ ریاست 

 دفتر

معاون 

/مسلکی  

معاون مالی 

ریاساداری/

 ت دفتر

 به تیفیباک و موقع به یابیدست از نانیاطم     1.6.2

 نظارت وIP (IP Triggers ) یقیتشو یها بنچمارک

 .شیتفت سفارشات قیتطب از ادارات و ها وزارت

و  plus  برنامه تشویقی 

SBC  بشمول تمویل(

کننده گان مربوطه( 

بنجمارکها/اهداف در وقت 

 .یل گردیده استمعین تکم
.   

 اسناد

نجمارک ها/ 

شاخص ها و 

گزارش های 

رعایت و 

 مدارک

 شماره و تاریخ

براساس 

رویداد/ 

 ساالنه

 

گزارش های 

قبلی رعایت 

 تفتیش

براساس 

رویداد/در وقت 

 تعیین شده
 

ریاست های 

ذیربط/ ریاست 

 دفتر

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی 

 اداری/

 ریاست دفتر
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 به مربوط یقیتشو یها فند تمام نکهیا از نانیاطم 1.6.3

 هنیمع وقت در شیتفت یعال اداره به ها دونر یها بنچمارک

 هب ها دونر توسطه مربوطه یقیتشو یها فند و قیتطب آن

 .گردد پرداخت افغانستان یاسالم یجمهور دولت

براساس گزارشهای رعایت 

و مدارک، وزارت مالیه و 

تمویل کننده گان ارزیابی 

گردیده است و ها تسهیل 

توسط اداره عالی بررسی 

در زمان معین تکمیل 

 گردیده است 

اسناد/ 

 جلسات

گزارش های 

رعایت و 

مدارک/تائید

ی وزارت 

مالیه و تمویل 

 کننده گان
 

شماره ارقام و 

 تاریخ

براساس 

 رویداد
 

 براساس رویداد تائیدی قبلی
هماهنگ کننده 

 بنجمارک ها

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی 

 اداری

 تیظرف یارتقا و یساز یمسلک ،یسازمان توسعه: دوم هدف

 کارمندان

 

        

 وبازتاب یفویوظ و یسازمان یبازنگر انجام      2.1

 تارساخ ،یبشر منابع یژیاسترات در توسعه یبرا سفارشات

 .یقانون یمبنا و یالتیتشک

 

        

باز بینی وظیفوی با حمایت کارشناس بیرونی انجام  1.1.2

که وی از تمام خال ها در مراحل وظیفوی در  می شود

مقایسه با صالحیت های وظیفوی، مفیدیت و 

عملکرد، نقش و مسؤلیت ها براساس بهترین  مؤثریت

 اصول ارزیابی نماید.

بازبینی وظیفوی اداره 

عالی بررسی با حمایت 

کارشناس بیرونی تکمیل 

 گردیده است 

گزارش بازبینی وظیفوی  

ی بررسی از سوی اداره عال

منظور و پذیرفته شده 

 است. 

  

 اسناد

گزارش 

بررسی/تحلیل 

خال/گزارش 

بازبینی 

وظیفوی 

کارشناس/ 

 منظوری اداره

 

 وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ

بازبینی در ربع 

 2019اول سال 

گزارش داده 

 میشود

منظوری و 

پذیرفتن آن در 

ربع دوم سال 

صورت  2019

 میگیرد

 

ریاست منایع 

شریب  

معاون مالی 

 واداری

 یژیاسترات در یفویوظ ینیبازب الزم سفارشات . 1.1.3

 شمول به اداره یالتیتشک ساختار و یبشر منابع

 مدغم و یبند تیاولو دیجد یالتیتشک ساختار

 .گردد

اصالح استراتیژی تشکیل 

سازمانی منابع بشری 

 تحریر گردیده است.

پیشنهاد به کمیسیون 

خدمات ملکی) تشکیل(/ 

 اسناد

پیش نویس 

اصالح 

 وپیشنهاد

 در اسرع وقت شماره و تاریخ

تشکیل و 

استراتیژی 

 موجود

ربع سوم سال 

2019 

ریاست منابع 

 بشری

معاون مالی 

 واداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

/ تغیر  /CBRرت مالیه)وزا

 تسلیم داده شده است 

 

 

 مستقل ونیسیازکم  یمنظور اخذ جهت 1.1.4

 دولت و یملک خدمات و یادار صالحات

 مانند؛ بهتر یها روسهپ و ساختار یبرا

 صورت کوشش و یسع (CBR) برنامه

 .ردیگ

جلسات با کمیسیون 

خدمات ملکی/ وزارت 

مالیه  دایر گردیده است و 

تشکیل اصالح شده بحث 

 و ارایه گردیده است

نظریات و تغیرات ارایه 

شده از سوی وزارت مالیه 

/کمیسیون ازریابی 

گردیده است  طوریکه اگر 

زل ضرورت شود  پروپو

مرتبط و اصالح شده ارایه 

 میگردد. 

 

 اسناد/

گفتگو های 

رو در رو/  

 پرزینتیشن

کاپی 

پرزیتیش/صو

رت 

جلسه/نظری

ات/ پروپوزل 

 اصالح شده

 

 شماره و تاریخ

براساس 

رویداد/ در 

 اسرع وقت

 

2020ربع اول  وجود ندارد  
ریاست منابع 

 بشری

معاون مالی 

 واداری

2.1.4.  

 و یبشر منابع مؤثر و بهتر  مراحل

 صورت در شود، انجام و جادیا یسازمان

 یبرا یخارج کارشناس تیحما با ازین

 تیصالح یاجرا جهت یبررس یعال اداره

 یبررس قانون با مطابقت در اداره یها

 .ردیگ صورت

ساختار تشکیل اصالح 

شده منابع بشری پذیرفته 

 و تطبیق گردیده است

 

حمایت کارشناس وجود 

  دارد

اسناد/ 

 کارکنان

ختار سا

منظورشده 

تشکیل 

جدید/ 

استراتیژی 

منابع بشری/ 

هدایت 

دوامدار 

 کارشناس

 

2020ربع سوم  وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ  
ریاست منابع 

 بشری

معاون مالی 

 واداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 

 گان کننده لیتمو با یریگیپ   2.1.5

 و یفویوظ ینیبازب جینتا قیتطب طرح جهت

 هب تحکوم یسو از یالتیتشک ساختار بیترت

 یقیتشو برنامه یجستجو و بنچمارک، ثیح

 ARTF IP Plusتحت

پروپوزل برای تکمیل  

فعالیت منحیث هدف برای 

برنامه تشویقی به وزرات 

مالیه/ تمویل کننده نقل 

 گردیده است

 

 اسناد

مکتوب که 

پیشنهاد را 

 نقل نماید

2019ربع اول  وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ  

ریاست منایع 

شری/ریاست ب

تفتیش 

مساعدات های 

 خارجی

معاون 

مسلکی/معاو

ن مالی  

 واداری

 

 یمال ،IT یبررس در یژیاسترات پالن قیوتطب طرح  2.2

  وعملکرد

 

        

 

 یها پالن و مشخص یژیاسترات بیترت  2.2.1

 یاهیتصد ،یت یآ شیتفت یاجرا یبرا یاتیعمل

  .عملکرد یبررس یژیاسترات پالن و یدولت

 الن عملیاتیاستراتیژی و پ

، تفتیش  ITبرای تفتیش   

تصدی های دولتی و 

تفتیش عملکرد ترتیب 

 گردیده است

 

 اسناد
اسناد 

 منظورشده
 در اسرع وقت شماره و تاریخ

وجود 

ندارد/اسناد 

 موجود

2019ربع سوم   

ریاست 

ها/آمریت ها 

 ذیریط

معاون 

 مسلکی

 

 با یرونیب تیحما یجستجو 2.2.2

 یبرا یخارج و یداخل نیمشاور استخدام

 ،یت یآ یبررس یها یژیاسترات یاجرا

  .عملکرد یبررس و یدولت یهایتصد

کارشناس خارجی برای 

حمایت /مشوره استخدام 

  گردیده است.

 کارکنان

وظیفه 

کارشناس 

 /مشاور

 

 در اسرع وقت شماره و تاریخ

وجود 

ندارد/نتایج 

 حمایت گذشته

ربع اول سال 

)تفتیش  2019

 IT)عملکرد/

ربع دوم سال 

)تصدی  2019

 های دولتی(

 

ریاست 

ها/آمریت ها 

 ذیریط

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی  

 واداری

 

 پالن قیتطب جهت تیظرف یارتقا 2.2.3

   . یژیاسترات یها

با حمایت خارجی/ حمایت 

نهاد تفتیش دیگر، ظرفیت 

کارمندارن اداره جهت 

موزش/ آ

ارتقای 

 ظرفیت/

تعداد کارکنان 

آموزش دیده، 

محتوا و نتیجه 

آموزش/ 

تعداد)برنامه 

ها/کارکنان ( و 

 تاریخ

2020ربع دوم  وجود ندارد ربعوار  

بخش 

آموزش/ریاست 

منابع 

ریاست بشری/

معاون 

 مسلکی/
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

تطبیق پالن استراتیژی 

 ارتقا یافته است.

 

 تجربه

 

برنامه ها 

ارتقای 

ظرفیت 

 برگزارشده

. 

 

پوشش 

 موضوعات

حفظ و گسترش 

کارکنان آموزش 

 دیده

. 

و ریاست   دفتر

های مربوط 

 فعذین

 

معاون مالی  

 واداری/

 ریاست دفتر

 

 تیظرف یارتقا یبرا یبررس یاکادم سیتأس    2.3

    کارمندان یداخل

 

        

 

 جهت آن مرور ،یبررس یاکادم یفعل پروپوزل مرور 2.3.1

 دیجد پروپوزل بیترت و یبررس یعال اداره یها یارمندین

 .باشد مناسب

پروپوزل جدید/ اصالح 

شده برای اکادمی تفتیش 

تهیه و ترتیب گردیده 

است و توسط اداره عالی 

بررسی منظور گردیده 

 است

 

 اسناد

پیشنویس 

پروپوزل 

 جدید

 پروپوزل موجود در اسرع وقت شماره و تاریخ
ربع دوم سال 

2019 
 منابع بشری

معاون مالی  

 واداری

 

 دولت مربوطه یها نهاد از یمنظور اخذ    2.3.2

 ساختار ،یدرس مفردات ،یبررس یاکادم سیتأس جهت

  .الزم ه بودج و بنآها ریز کارمندان، استخدام ،یالتیتشک

پروپوزل منظور شده از 

سوی اداره عالی بررسی 

برای ارزیابی به کمیسیون 

خدمات ملکی/وزارت 

مالیه/وزارت تحصیالت 

عالی تسلیم گردیده است 

و برای مالحظه و منظوری 

ز دفتر رئیس جمهور نی

 ارسال گردیده است  

 

 اسناد

اداره عالی 

بررسی 

پروپوزل و 

مکتوب 

ارسالی را 

منظور نموده 

 است

 

 وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ
ربع چهارم سال 

2019 
 منابع بشری

معاون مالی  

 واداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

  هب مرتبط که منابع ریسا حصول و کسب .2.3.3

 . باشد یبررس یاکادم

 

پروپوزل برای حمایت 

نیادی تمویل کننده مالی/ب

گان و سایر ادارات عالی 

بررسی ارسال گردیده 

 است

 

 اسناد

کاپی 

ارتباطات با 

تمویل کننده 

گان/ادارات 

 عالی تفتیش

. 

 شماره و تاریخ

در اسرع 

وقت/ پیگیری 

 دوامدار

وجود ندارد/ 

پیشنهادات اگر 

 موجود باشد

ربع چهارم سال 

2019 

ریاست منابع 

بشری/ریاست 

ری مالی  و ادا

/هماهنگ 

کننده 

مساعدت های 

خارجی/ریاست 

 دفتر

 

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی  

 واداری/

 ریاست دفتر

 ریز جادیا و یاکادم اعمار یبرا نیزم یداریخر 2.3.4

 آن مربوطه یها ساخت

پرروپوزل جهت شناسائی 

و خرید زمین ترتیب و از 

سوی اداره عالی بررسی 

منظور گردیده است و به 

لتی تسلیم نهادهای دو

 گردیده است 

 

 وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ شماره و تاریخ اسناد
ربع اول و دوم 

2020 

ریاست منابع 

بشری/ریاست 

 مالی  و اداری

معاون مالی  

 واداری

نهائی سازی  نقشه و معماری   2.3.5

تعمیر و سایر زیرساخت ها، آغاز کار 

 ساختمانی تعمیر به اسرع وقت و مجهز نمودن

تعمیر با  امکانات مناسب، زیربناها، وسایل و 

 منابع انسانی . 

 

نقشه و معماری تعمیر 

اکادمی ، زیربنای آن و 

کارکنان مورد ضرورت آن 

نهائی گردیده است، آماده 

گی ساخت وساز گرفته 

 شده است 

 

 اسناد/

 نقشه/

 ازریابی الزم/

ساخت ساز/ 

تجهیزات/کار

 کنان

 

اسناد 

مرتبط/اوراق 

الن نقشه/پ

تدارکاتی و 

منظوری/ 

ساختار 

تشکیالتی و 

 منظوری

 

تعداد، تاریخ و 

 فعالیت

براساس 

 رویداد
 21-2020 وجود ندارد

ریاست منابع 

بشری/ریاست 

 مالی  و اداری

معاون مالی  

 واداری

تهیه و ترتیب نصاب و مفردات    2.3.6

 درسی و انتخاب رشته ها،قبل از آغاز درس. 

 

نصاب درسی و مفردات 

ز سوی ادراه عالی کورس ا

بررسی و وزارت تحصیالت 

 اسناد

نصاب درسی 

منظور شده 

 وکورس

 21-2020 وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ

ریاست منابع 

بشری/بخش 

 آموزش

معاون مالی  

 واداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

عالی  نهائی منظور گردیده 

 است 

 

 اطمینان از فعالیت   اکادمیبه موقع  حصول  2.3.7

 

اکادمی در حال کار 

باشد و دوره نخست می

آموزش آغاز گردیده 

 است 

 

فعالیت/رویدا

 د

 

فتاحییه/معلوا

مات اشتراک 

کننده بخش 

 اول

 

 2022 وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ

ریاست منابع 

بشری/بخش 

 آموزش

معاون مالی  

 واداری

 CIAتصدیق نامه های ایجاد مرکز امتحان برای  2.3.8

 و اخذ امتحانات آن    CISAو 

 

روپوزل ایجاد مرکز برای پ

 ,CIAاخذ امتحانات 

CGAP   وCISA   در

اکادمی بررسی به نهاد های 

بین المللی/ کشورها گرفته 

 شده است 

 

 اسناد
کاپی پروپوزل 

 و مکتوب
 شماره و تاریخ

در اسرع 

وقت/ پیگیری 

 دوامدار

 2022 وجود ندارد

ریاست منابع 

بشری/بخش 

 آموزش

معاون مالی  

 واداری

گی و تسهیل اخذ تصدیقنامه های معتبر هماهن  2.3.9

 ,CA , CIA, CISA ,CGAP , MBAو مسلکی مانند؛

ACCA  برای کارمندان اداره عالی بررسی 

. 

اکادمی یک بخش را برای 

هماهنگ نمودن کسب 

تصدیقنامه های بین 

المللی برای کارمندان 

اداره عالی بررسی معین 

 نموده است 

 نهاد/کارکنان

 

کاپی منظوری 

یل/کارکتشک

 نان معین

 2022 وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ

ریاست منابع 

بشری/بخش 

 آموزش

معاون مالی  

 واداری

 

 و تیظرف یارتقا یراستا در کارمندان قیتشو 2.4

 یمسلک  یها نامه  قیتصد آوردن بدست
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 یبرا کارمندان یسینو نام و صیتشخ .2.4.1

   نامه قیتصد اخذ

 

تجربه  براساس امکانات و

کارمندان،  نام مفتشین 

برای اخذ تصدیقنامه های 

مسلکی فهرست گردیده 

 است 

 

 اسناد

لیست 

کارمندان 

شناسائی 

شده/ لیست 

کارمندان که 

ثبت نموده اند 

و مدارک ثبت 

نام/ پرداخت 

 ها

 

 شماره و تاریخ

یکبار/ شش 

ماهه تجدید و 

 اصالح

 

لیست موجود/ 

 ثبت نام

 

جون و جوالی 

 هر سال

ست منابع ریا

بشری/بخش 

آموزش/اکادمی 

 هنگام فعالبت

معاون مالی  

 واداری

 قیطر از و حکومت در مربوط منابع یشناسائ       2.4.2

   آنها یهماهنگ و لیتمو جهت کننده تیحما یها نهاد

دریافت منابع از بودیجه 

اداره عالی بررسی/وزارت 

مالیه/تمویل کننده گان 

شناسائی و تعهد اخذ 

است گردیده  

 

اسناد/ 

منظوری 

 بودیجه

معلومات 

یافته/بودیجه/

احکام/پرداخ

 ت ها

 

تعداد/ارقام/تاری

 خ

 

 ساالنه

منابع 

موجود/پرداخته

ا/ کارمندان 

 ثبت شده

 

در هنگام 

ترتیب 

بودیجه/پیگیر

ی طوریکه الزم 

 است

 

ریاست منابع 

بشری/ریاست 

 مالی  و اداری

معاون مالی  

 واداری

 حفظ جهت زمیکانیم یاجرا و بیترت       .2.4.3

 یبررس یعال اداره قیطر از که کارمندان

 یبرا حداقل تا دینمایم اخذ نامه قیتصد

 باشند اداره نیا در شده تعهد دوره کی

میکانیزم تعهد کارمندان 

دارای تصدینامه  موجود 

 3میباشد که برای مدت 

سال در اداره  5الی 

 میباشند

 

 اسناد

تفصیل 

میکانیزم و 

 فارمت تعهد/

انتضم  

 

 شماره و تاریخ

در اسرع وقت 

و براساس 

رویداد 

تصدیقنامه و 

پرداخت 

هزینه 

ها/پیشکی به 

 کاندید ها

 

 وجود ندارد

ربع اول سال 

و براساس  2019

 رویداد

 

ریاست منابع 

بشری/ریاست 

 مالی  و اداری

معاون مالی  

 واداری

 جادیا و یفویوظ یارتقا از نانیاطم حصول  2.4.4

 یمسلک مدرک که کارمندان یراب مناسب زهیانگ

 .  اند آورده بدست

پالیسی ارتقای 

ظرفیت،تخصصی، تغیراتی 

برای کارمندان که دارای 

 اسناد

تفصیل 

پالیسی 

 منظورشده

 وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ

در ربع دوم 

/ 2019سال 

 تجدید دوامدار

ریاست منابع 

بشری/ریاست 

ی  و اداریمال  

معاون مالی  

 واداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

تصدیقنامه موجود  

 میباشد 

 

 

 

 یبررس انجام منظور به کارمندان تیظرف یرتقاا .2.5

 یمبنا بر کهیزمان( دولت هیقطع حساب) یمال

 .گرددیم بیترت IPSAS یها استندرد ینگینقد

 

        

 هیقطع حساب یبررس روند تیتقو       .2.5.1

 حساب یبررس تیآمر قیطر از دولت

 و آن یبرا زمیکانیم کی رفتنیپذ ه،یقطع

 تیظرف یارتقا به ازین صورت در همچنان

 یخارج کارشناس از هیقطع حساب یبررس

 .گردد اخذ کمک زین

 

آمریت بررسی حساب 

قطعیه منظور و تشکیل 

گردیده است، میکانیزم 

بررسی حساب قطعیه 

موجود میباشد و 

کارشناس خارجی 

 استخدام گردیده است  

 

 اسناد/

 کارکنان

تشکیل منظور 

شده و تفصیل 

میکانیزم/مدار

ک کارشناس 

موجود 

 میباشد

 

 19-2018 وجود ندارد در اسرع وقت شماره و تاریخ

ریاست منابع 

بشری/ آمریت 

 بررسی قطعیه

 

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی  

 واداری

ارتقای ظرفیت برای بررسی دقیق  گزارش  .2.5.2

نتایج  ( و ادغام AFMISماهوار قطعیه ومعلومات سیستم )

 بررسی در روند بررسی حساب قطعیه دولت

. 

 

 

 

 

یک گروه از کارمندان 

برای تحلیل تجدید 

  AFMISسیستم 

آموزش دیده اند و 

معلومات/ دیتا در مورد 

قطعیه در جهت بهبود 

 پروسه بررسی قطعیه

 

اسناد/کارکن

 ان/آموزش

 

لیست 

کارمندان 

برگزیده شده، 

موجودیت 

سیستم 

AFMIS  در

ساب اداره و ح

های دوره ئی 

قطعیه/ 

معلومات، 

دوره های 

آموزشی و 

تعداد، تاریخ، 

ارقام، ارزیابی ها 

 ظرفیت

 

ساالنه و 

براساس 

 پیگیری

 وجود ندارد
ماهانه و قبل از 

 شروع قطعیه

آمریت بررسی 

قطعیه/ آمریت 

تکنالوژی 

 معلوماتی

معاون 

 مسلکی



2022-2018پالن استراتیژیک   اداره عالی بررسی 

 

Page ║ 75  

 

 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

سند ارتقای 

 ظرفیت

 

  وبارچچ بخش در تیظرف یارتقا و آموزش .2.5.3

  IPSAS ینقد براساس یمال یده گزارش
کارمندارن بررسی حساب 

 قطعیه براساس نقدینگی 

IPSAS  آموزش دیده اند 

 

کارکنان/آموز

ش/ارتقای 

 ظرفیت

 

معلومات 

برنامه ارتقای 

 ظرفیت

 

شماره و 

تاریخ/ارزیابی 

 ظرفیت

 

شش 

ماهه/براساس 

 رویداد

 

 وجود ندارد

براساس هدف 

وزارت مالیه 

ب برای ترتی

حساب قطعیه 

براساس 

 نقدینگی 

IPSAS 

 

آمریت بررسی 

قطعیه/ ریاست 

منابع 

بشری/بخش 

 آموزش

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی  

 واداری

 بخش در  تیظرف یارتقا و آموزش   .2.5.4

 یاجرا یبرا( 4 سطح) یانتوسا یمال یبررس یرهنمودها

   یمال یبررس

کارمندان بررسی حساب 

قطعیه به سطح سوم و 

ارات بین چهارم  معی

المللی برای ادارات عالی 

تفتیش انتوسای آموزش 

 دیده اند 

 

 

کارکنان/آموز

ش/ارتقای 

 ظرفیت

 

معلومات 

برنامه ارتقای 

ظرفیت که 

برگزار گردیده 

است و 

اشتراک 

کننده آموزش 

 دیده اند.

 

شماره و تاریخ، 

 ارزیابی ظرفیت

 

شش 

ماهه/براساس 

 رویداد

 

 20-2019 وجود ندارد

ی آمریت بررس

قطعیه/ ریاست 

منابع 

بشری/بخش 

 آموزش

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی  

 واداری

 یها سند اخذ یبرا کارمندان قیتشو .2.5.5

   هیقطع حساب شیتفت در آنها وگماشتن یبررس یمسلک
کارمندان که تصدینامه ها 

(CIA 

,CGAP,ACCA) و غیره

اخد نموده اند در بررسی 

حساب قطعیه گماشته 

  شده اند

 

کارمندان 

ارای د

تصدیقنامه، 

کیفیت 

پروسه 

 بررسی

 

معلومات 

شرایط 

کارمندان 

بررسی 

 حساب قطعیه

 

شماره و 

 ظرفیت/شرایط
 وجود ندارد ساالنه

در هنگام 

تشکیل تیم 

 قطعیه

آمریت بررسی 

 قطعیه

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 هایاجرای نیاز سنجی آموزشی و تنظیم برنامه  .2.6

داخلی ارتقای ظرفیت در همکاری با سایر نهاد 

 و ادارات عالی تفتیش  ها

 

        

های آموزشی و انجام نیاز سنجی مندی .مرور نیاز2.6.1

 جدید آموزشی برای فعالیت های اساسی و اصالح محور

 

نیازآموزشی ارزیابی 

گردیدده است و 

نیازسنجی جدید آموزشی 

.ترتیب گردیده است  

اسناد/نیاز 

 سنجی

 

اسناد نیاز 

سنجی 

 آموزشی

 شماره و تاریخ

ر اسرع د

وقت/ پیگیری 

یک سال در 

 میان

 

نیاز سنجی 

 موجود

ربع اول سال 

/ربع اول 2019

2021سال   

 

ریاست منابع 

بشری/بخش 

 آموزش

معاون مالی  

 واداری

آموزش و ارتقای ظرفیت بررسان و سربررسان  .2.6.2

در کورس های عالی بررسی مالی )همچنان تصدی های 

 رد و همچناندولتی(، بررسی رعایت قوانین و بررسی عملک

در محیط  در  سایر موضوعات مرتبط برای اجرای تفتیش

 آی تی

آموزش مشخص مضمون/ 

بخش تقتیش براساس نیاز 

سنجی آموزشی به صورت 

دوره ئی در داخل اداره و 

به همکاری سایر ادارات 

عالی تفتیش برگزار 

 گردیده است

 

برنامه های 

آموزشی/ارتقا

 ی ظرفیت

 

معلومات 

آموزشی 

 ،مضامین

اشتراک 

کننده گان و 

ظرفیت ایجاد 

 شده

 

شماره تاریخ 

 /ظرفیت

براساس 

 رویداد

برنامه های 

 قبلی

حداقل یک 

کورس در داخل 

و یک کورس در 

سایر ادارات 

عالی تفتیش 

برای هر 

 مضمون

 

ریاست های 

مرتبط/ ریاست 

منابع 

بشری/بخش 

 آموزش

 

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی  

 واداری

خارجی از طریق  جلب حمایت کارشناسان .2.6.3

استخدام یک شرکت مشورتی جهت اجرای بررسی مالی 

پالن طوریکه در چارچوب برنامه   خارجی مساعدت های 

-FPIPپروژه بهبود مدیریت مالی -بهبود عملکرد مالی

FSP  .آمده است 

 

شرکت مشورتی استخدام 

گردیده است و کارمندان 

معین اداره بررسی برای 

اجرای تفتیش مساعدت 

بدون حمایت خارجی ها 

.آموزش دیده اند  

 

برنامه های 

آموزشی/ارتقا

 ی ظرفیت

 

قراردادها با 

شرکت 

خارجی/لیس

ت و معلومات 

کارمندان 

اداره عالی 

بررسی که 

جهت تفتیش 

مساعدت ها 

برگزیده شده 

و ارتقای 

 ظرفیت

شماره تاریخ 

 /ظرفیت
 ساالنه

تعداد موجود 

کارمندان 

تفتیش 

مساعدت ها 

ت عجالتآ ظرفی

 انها

 

2019-2021 

ریاست بررسی 

مساعدت های 

 خارجی

معاون مالی  

 واداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 

تهیه و انتشار، آموزش و معلومات در مورد  .2.6.4

IPSAS ،IFRS   و سایر معیارات محاسبه و گزارش دهی

مورد نیاز طوریکه مطابق به قوانین نافذه افغانستان و مرتبط 

 به  کارمندان باشد. 

مفتشین اداره عالی بررسی 

نش و ظرفیت را کسب دا

نموده اند که معیارات 
IPSAS, IFRS   
)معیارات گزارش دهی 

مالی و محاسبه ( را با 

کاربرد شان در تفتیش 

 استفاده نمایند.  

 

موزش/ارتقآ

 ای ظرفیت

معلومات 

آموزشی 

، مضامین

اشتراک 

کننده گان و 

ظرفیت ایجاد 

 شده

 

شماره تاریخ 

 /ظرفیت
 براساس رویدا

برنامه های 

لیقب  

حداقل یک 

کورس در داخل 

و یک کورس در 

سایر ادارات 

 عالی تفتیش

ریاست منابع 

بشری/بخش 

 / آموزش

 ریاست دفتر

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی  

 /واداری

 ریاست دفتر

ارتقای ظرفیت در بخش گزارش دهی بررسی  .2.6.5

کیفیت از طریق ایجاد یک کمیته تصحیح جهت بازخوانی 

منظوری آن از سوی رئیس مسوده گزارش قبل از امضآ و 

 اداره عالی بررسی.  

 

میکانیزم مرور میکانیزم 

گزارش ها جهت تضمین 

کیفیت و کیفیت ارایه 

گزارشات قبل از منظوری 

رئیس اداره عالی بررسی 

 ترتیب شده است 

 

میکانیزم/سی

 ستم/پروسه/

 کارکنان

 

سند 

سیستم/میک

انیزم منظور 

شده، تعیین 

کارکنان و 

گزارش های 

ن تضمی

کیفیت و 

 تجدید شده

 

 شماره و تاریخ

در اسرع 

وقت/ پیگیری 

ارتقای 

 ظرفیت

 

 وجود ندارد
در ربع دوم 

2019سال   
- 

معاون مالی  

 واداری

 

 و  یبررس پوشش تحت ساحات گسترش: سوم هدف

 یبررس تیمؤثر و تیفیک بهبود همچنان

 

        

 

 گسترش ، عملکرد یبررس شتریب یاجرا    3.1

 یبررس یاجرا و مقررات و نیقوان تیرعا یبررس ساحه

 یت یآ یوبررس یدولت یها یتصد یمال یها حساب صورت

 

        



2022-2018پالن استراتیژیک   اداره عالی بررسی 

 

Page ║ 78  

 

 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 یبررس ها، تیاولو و یبررس یژیاسترات به مطابق  3.1.1

 یبررس شتریب تعداد و شود داده وسعت عملکرد

 .شود اجرا عملکرد

 

تعداد بیشتر تفتیش 

عملکرد طی سالهای این 

نظر پالن استراتیژیک مد

 گرفته شده است  

 

 اسناد

گزارشهای 

ارایه شده 

تفتیش 

 عملکرد

 شماره و تاریخ
ساالنه/براس

 اس رویداد

گزارشهای ارایه 

شده تفتیش 

عملکرد در 

2017اخیر سال   

 

حداقل پنج 

گزارش تفتیش 

عملکرد درسال 

و  2019و  2018

پنج یا بیشتر از 

آن در سال های 

 بعدی

 

ریاست تفتیش 

عملکر د و 

زیستمحیط   

معاون مالی  

 واداری

 هیارا قیطر از گان کننده لیتمو یهمکار جلب     3.1.2

 کی ثیمنح عملکرد یبررس گزارشات شتریب تعداد

 ARTF برنامه تحت آنها تیحما جلب و بنچمارک

IP plus.  

 ارایه گزارشهای تفتیش

عملکرد منحیث 

بنچمارک/هدف برای 

مشوق ها و دولت تحت 

 ARTF IPبرنامه 

Plus/SBC   تعیین

گردیده است و مشوق 

 بدست آمده است. 

 

اسناد/شاخص 

 ها

گزارشهای 

تفتیش/مکت

وب 

ارایه،بنچمار

ک/شاخص، 

 تعهد و تائیدی

 

 شماره و تاریخ
براساس 

 رویداد

بنچمارک تطابق 

ARTF IP   تا

 2017سال 

 

گزارش رعایت 

در ربع اول سال 

بعدی ارایه 

میگردد یا 

طوریکه معین 

 گردیده است

 

فتیش ریاست ت

عملکر د و 

محیط زیست/ 

هماهنگ کننده 

 بنچمارک ها

معاون مالی  

 واداری

 ،یلتدو یها یتصد یبررس کیژیاسترات پالن با مطابق 3.1.3

 نظرداشت در با است الزم یدولت  یها یتصد یبررس

 صورت آنها یمال حسابات صورت هیارا و یگ آمده

 .ردیگ

اداره عالی بررسی تصدی 

های 

دولتی/شرکت/شرکت ها 

مختلط  را برای ضرورت 

ترتیب صورت حساب های 

مالی شان براساس شیوه 

ها بین المللی محاسبه و 

گزارش دهی مالی حساس 

نموده است و یک 

ضرالعجل را برای ارایه 

صورت حساب های مالی 

 شان تعیین نموده است.

 اسناد

تقدیر/یاداش

ت های معرفی 

و مکتوب به 

تصدی های 

دولتی/ 

شرکتها/شرک

ت های 

مختلط، پالن 

تفتیش اداره 

عالی بررسی، 

گزارش های 

تفتیش و 

 وجود ندارد ساالنه شماره و تاریخ

تقدیر/یاداشت 

رفی نخست مع

در ربع اول هر 

سال با پیگیری 

بعدی فرستاده 

 میشود.

مجموعه نخست 

تفیش مالی 

آزمایشی در 

با  2019سال  

ریاست بررسی 

موسسات و 

تصدی های 

 دولتی

معاون مالی  

 واداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

اداره عالی بررسی تفتیش 

مالی تصدی های دولتی/ 

شرکت/ شرکت های 

. میدهدمختلط را انجام   

 

پیشنویش 

گزارش 

منحیث نتیچه 

تفتیش مالی 

تصدی های 

دولتی/شرکت

/ شرکت های 

 مختلط

 

پوشش وسیع 

 صورت میگیرد

 

 

 

 تیرعا یبررس در که ساحات پوشش و پالن طرح  3.1.4

  .دان نگرفته قرار پوشش تحت مکمل بصورت نیقوان

ساحات فعالیت/ 

موضوعات که تا کنون در 

تفتیش رعایت تحت 

پوشش قرار نگرفته اند) 

مانند عواید غیر مالیاتی، 

تدارکات،مدیریت پروژه 

ارزیابی کنترول داخلی 

وغیره( به صورت اجمالی 

تفتیش گردیده و در 

گزارش های ساالنه 

تفتیش رعایت گزارش 

 داده شده است. 

 

 اسناد

ها و  پالن

گزارشات 

 تفتیش

 ساالنه شماره و تاریخ

پالن ها و 

گزارشات 

 موجود تفتیش

تفتیش در سال 

و بجلو 2019  

 

یاست پالن و ر

پالیسی و 

ریاست  های 

 مرتبط

. 

 معاون مالی

 واد اری

 یالوژتکن یبررس یبرا یژیاسترات پالن با مطابق .3.1.5

 یبررس پوشش ساحه است الزم ،یمعلومات

 یاه ستمیس ،یمعلومات یتکنالوژ یها ستمیس

 توسط که یها شنیکیاپل و معلومات تیریمد

 .ابدی گسترش گرددیم استفاده یدولت ادارات

 

ساحه تفتیش سیستم 

های تکنالوژی معلوماتی 

گسترش یافته است و 

گزارشات آن ارایه گردیده 

 است

 

 اسناد

پالن ها و 

گزارشات 

 تفتیش

 ساالنه شماره و تاریخ

پالن ها و 

گزارشات 

جود تفتیشمو . 

فتیش در سال 

و بجلو 2019  

آمریت تفتیش 
IT 

معاون 

م

س

ل

ک

 ی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

ی . خودکفایی در اجرای بررسی مساعدت ها 3.2هداف ا

 اداره   خارجی توسط مفتشین 

 

 

        

 مساعدت توسط که یها پروژه یبررس یاجرا .3.2.1

 به یمدهیتسل و گرددیم لیتمو یخارج یها

 کتشر  یهمکار به شیتفت یها گزارش موقع

  FSP انیجر در  یخارج یمشورت

 

حمایت مشاورین/شرکت 

ها جهت تفتیش مساعدت 

ها خارجی موجود میباشد 

و گزارشهای تفتیش 

براساس وقت معین ارایه 

 گردیده است 

 

 اسناد

قرارداد های 

مشاورین، 

گزارش 

تفتیش پروژه 

های بانک 

 جهانی

 

 ساالنه شماره و تاریخ

عملکرد تحت 

 برنامه 

PFMR2 

رین/شرکمشاو

ت جهت 

حمایت در در 

ربع اول سال 

2018/2019 

استخدام 

 گردیده است.

گزارش تفتیش 

پروژه در  41

و  2018سال 

همچنان ادامه 

آن درسال 

طبق  2019

 ضرورت

 

ریاست بررسی 

مساعدت های 

 خارجی

معاون 

 مسلکی

 تیظرف یارتقا و نیمفتش ییشناسا در یهمکار .3.2.2

 به شیتفت یها نامه قیتصد کسب یبرا آنها

 یامتحان یبررس انجام و یخارج یکمپن تیحما

  آنها توسط

 

مفتشین معین با 

شایستگی دارای تجربه در 

تفتیش پروژه ها برای 

سال تعیین  4 -3مدت 

گردیده اند و انها در 

اجرای تفتیش وارد 

   گردیده اند 

 

اسناد،ارزیابی 

 ظرفیت

 

لیست 

مفتشین 

معیین جهت 

اجرای 

تفتیش، 

گزارش ساالنه 

زریابی ا

ظرفیت،گزار

ش تفتیش 

پروژه ها که 

 2017در سال 

تعداد،تاریخ و 

 ارزیابی ظرفیت

 

 وجود ندارد ساالنه

حداقل چند 

پروژه بگونه 

آزمایشی توسط 

مفتشین اداره 

عالی بررسی در 

 2019سال 

تفتیش شود و 

 2020درسال 

تعداد تفتیش 

یابد  ها افزایش

همچنان تعداد 

ریاست بررسی 

مساعدت های 

 خارجی

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

توسط 

مفتشین اداره 

عالی بررسی  

صورت گرفته 

 است

قابل توجه در 

2021سال   

 

 

 بخش در نیمفتش به التیتسه یآور فراهم     3.2.3

 و یمشورت یکمپن تیحما با یمسلک تیظرف یارتقا

  .یداخل نیمتخصص

ارتقای ظرفیت در داخل و 

خارج وظیفه از طریق 

 Case نظارت،واک ترو، 

studies   توسط مشاورین

خارجی و کارشناسان 

   .داخلی صورت گرفته است

 

اسناد، فعالیت 

ها  و ارزیابی 

 ظرفیت

 

لیست مفتیش 

تؤظیف شده، 

آموزش های 

برگزارشده، 

آزمایش ها و 
Case 

Studies  
اجرا شده، 

گزارش ساالنه 

ارزیابی 

 ظرفیت

 

تعداد،تاریخ 

 وفعالیت ها

 

 ساالنه
هیج/ ظرفیت 

 موجود

ل چند حداق

پروژه بگونه 

آزمایشی توسط 

مفتشین اداره 

عالی بررسی در 

 2019سال 

تفتیش شود و 

 2020درسال 

تعداد تفتیش 

ها افزایش یابد 

همچنان تعداد 

قابل توجه در 

2021سال   

ریاست بررسی 

مساعدت های 

 خارجی

معاون 

 مسلکی

 

 یقبل یها رهنمود و ها ماتنامهیتعل مرور    3.2.4

 یازمندین به نظر آنها دیتجد/اصالح و اه مساعدت یبررس

   ها

رهنمودها/تعلیمنامه ها 

موجود تفتیش مرور و 

اصالح/ تجدید گردیده اند 

و برای اجرای تفتیش 

 منظور گردیده است  

 

 اسناد

یاداشت/گزار

ش درمورد 

مرور   

تعلیمنامه 

ها/رهنمود ها 

موجود و 

تعلیمنامه ها و 

رهنمود های 

اصالح شده 

 منظور شده

 شماره و تاریخ
براساس 

 رویداد

تعلیمنامه 

های/رهنمود ها 

 موجود

سوم سال  ربع

2019 

ریاست بررسی 

مساعدت های 

 خارجی

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 

ها مساعدت یبررس یبرا کفا خود میت جادیا       3.2.5

  

یک تیم خاص و آموزش 

دیده مفتیش جهت اجرای  

تفتیش مستقالنه 

مساعدت ها موجود 

 میباشد 

 

ان و کارکن

 ظرفیت

لیست 

مفتشین که 

تقتیش را 

انجام داده اند 

و گزارش 

تقتیش 

مساعدت ها 

را ارایه نموده 

 اند

 

تعداد و 

ظرفیت/شایست

 گی

 

 ساالنه
کارکنان موجود 

 تفتیش

در اخر سال 

2020 

ریاست بررسی 

مساعدت های 

 خارجی

معاون 

 مسلکی

. تطبیق معیارات بین المللی بررسی با پذیرفتن 3.3اهداف 

 از طریق رهنمودهای مناسب 4یسای آ

 

         

در بررسی مالی مساعدت های خارجی مزایای  .3.3.1

، بدست آمده تا این حال که از طریق حمایت بیرورنی 

تعلیمنامه بررسی مساعدت ها تجدید  ضرورت است که 

گردد وظرفیت تیم بررسی مساعدت های اداره ارتقا یابد تا 

سی مالی( را در جریان )رهنمود های برر4بتواند آیسای 

 .  تطبیق پالن استراتیژیک بکار ببرند

 

مفتشین اداره عالی 

آیسای  4بررسی سطح 

تفتیش مالی را برای 

تفتیش پروژه های 

مساعدت های خارجی 

بگونه مستقل اجرا 

 مینماید 

 

 اسناد

پالنهای و 

گزارشهای 

تفتیش/ 

 منجمنت لیتر

 

 شماره و تاریخ
ساالنه/براس

 اس رویداد

رشها و پالن گزا

تفتیش که با 

همکاری مشاور 

خارجی اجرا 

 شده است

 

2021-22 

ریاست بررسی 

مساعدت های 

 خارجی

معاون 

 مسلکی

 کارشناسان یدولت یهایتصد یمال یبررس یبرا .3.3.2

 شیتفت نامهیتعلم و گردد استخدام یرونیب

 ب،یترت یسایآ براساس را یدولت یهایتصد

 رسونلپ ییشناسا ت،یظرف یارتقا پالن جادیا

مشاور/حمایت خارجی 

وجود دارد،تعلیمنامه 

تصدی ها/شرکت ها 

دولتی وجود دارد، اداره 

عالی بررسی تفتیش مالی 

تصدی ها /شرکت ها 

 اسناد

چهارچوب 

قرارداد برای 

حمایت 

خارجی،پالن 

های تفتیش، 

گزارش های 

 تفتیش

 وجود ندارد ساالنه شماره و تاریخ

تقتیش مالی 

چند 

تصدی/شرکت 

های دولتی در 

و  2019سال 

ادامه آن 

تفتیش تصدی 

ریاست تصدی 

های دولتی و 

 مؤسسات

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 استفاده درمورد یشناسائ آنها آموزش ،یبررس

 (.یمال یبررس یها رهنمود) سطع 4 یسایآ

 

 4دولتی را براساس سطح 

 آیسای انجام میدهد

 

ها/شرکت های  

دولتی در سال 

2020 

 

با  4قوانین، آیسای  سطع برای بررسی رعایت  3.3.3

تعلیماتنامه بررسی رعایت قوانین مدغم گردد و برای اجرای 

بررسی رعایت قوانین کارمندان ارتقای ظرفیت بیشتر داده 

 شوند. 

 

اداره عالی بررسی در 

تفتیش رعایت و قوانین از 

آیسای استفاده  4سطح 

 مینماید
 اسناد

پالنهای و 

گزارشهای 

 تفتیش

االنهس شماره و تاریخ  

پالن ها و 

گزارش موجود 

 تقتیش

2019از سال   

یاست پالن و ر

پالیسی و 

ریاست  های 

 مرتبط

 

معاون 

 مسلکی

برای بررسی عملکرد، کارشناسان بیرونی  3.3.4

 )رهنمود های 4استخدام گردند، آیسای سطع  

عملکرد( با رهنمود بررسی عملکرد مدغم  بررسی

ارتقای  گردد و برای اجرای بررسی عملکرد کارمندان

 ظرفیت بیشتر داده شوند.

 

کارشناس خارجی 

استخدام گردیده است، 

تعلیمنامه جدید تفتیش 

 4عملکرد که با سطح 

( مدغم 2016آیسای )

میباشد ترتیب گردیده 

است و در رابطه تفتیش 

عملکرد اجرا گردیده 

 است.  

 

اسناد/کارکن

 ان

تعلیمنامه/ره

نمود تفتیش 

عملکرد،پالن 

تفتیش/طرح 

س متریک

ADتفتیش)

M ،)

گزارشهای 

 تفتیش

 

 ساالنه شماره و تاریخ

تعلیمنامه/رهنم

ود تفتیش 

عملکرد،پالن 

تفتیش/طرح 

متریکس 

ADMتفتیش)

(، گزارشهای 

 تفتیش

 

کارشناس در 

 2019سال 

استخدام 

گردیده است ، 

تعلیمنامه 

تجدید گردیده 

است، از سال 

تقتیش  2020

براساس سطح 

آیسای  4

 صورت مگیرد

 

فتیش آمریت ت

عملکرد و 

 محیطی

معاون 

 مسلکی

برای نظارت معیارات مسلکی و ئی کمیته  .3.3.5

 تطبیق معیارات بررسی توسط تیم های بررسی  ایجاد گردد.

  

کمیته تفتیش ایجاد 

گردیده است و کار 

اسناد/کارکن مینماید 

 ان

اسناد منظور 

شده تشکیل 

کمیته/ 

اجندای جلسه 

کمیته، 

ارزیابی کاربرد 

 شیوه ها موجود شش ماهه شماره و تاریخ
ربع اول سال 

2019 

یاست پالن و ر

 پالیسی و

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 4سطح 

 آیسای

 

جهت ارتقای ظرفیت بررسان و مدیران بررسی  .3.3.6

 .تطبیق معیارات آیسای  
برنامه های ارتقای ظرفیت 

 4جهت کاربرد سطح 

آیسای برای انواع تقتیش 

 ها صورت گرفته است  

 

 اسناد/آموزش

وقات تقسیم ا

آموزش/لیس

ت اشتراک 

کننده گان/ 

گزارش های 

ارزیابی 

 پیشرفت

 

 شش ماهه شماره و تاریخ

ارزیابی ظرفیت 

موجود/نیاز 

 سنجی آموزشی

 

2019-20 

ریاست منابع 

بشری و ریاست 

 مرتبط

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی  

 واداری

 

 یبررس رشیپذ و یبررس یتودولوژیم تیتقو  3.4

 رهنمود ها، طرزرالعمل ها، یسیلپا دیتجد و خطر براساس

 شیتفت یها کتاب و ها

 

        

تجدید و اصالح پالیسی بررسی تا در مطابقت با  3.4.1

 معیارات آیسای و پیشرفت های اخیر قرار داشته باشد.

 

پالیسی های تفتیش 

 تجدید و مرور گردیده اند 
 اسناد

سند پالیسی 

اصالح شده 

 تفتیش

 

 شماره و تاریخ
براساس 

 رویداد

پالیسی ها 

 موجود تفتیش

ربع چهارم سال 

2019 

ریاست پالن و 

 پالیسی

معاون 

 مسلکی

 

 یبرا یبررس تودیم یهمسانساز اراتیمع جادیا  3.4.2

 براساس لماتنامهیتع دیتجد و مرور و شیتفت یاجرا

 خطر براساس  جز و کل بصورت یپالنگذار بمنظور موجود،

 در یسایآ خطر سبراسا یبررس روش و اصول ادغام و

  .ماتنامهیتعل

شیوه تفتیش مدغم و 

شیوه تفتیش براساس خطر 

سطح   ISSAIطبق  معیار

توسط اداره عالی بررسی  4

در تمامی انواع تفتیش ها 

 صورت گرفته است. 

 

 اسناد

تعلیمنامه/ره

نمودها حاوی 

میتودولوژی و 

روش، پالن 

کوچک 

تفتیش ، اوراق 

کاری، 

پالنگذاری 

 ساالنه شماره و تاریخ

میتودولوژی/رو

ش و اسناد 

 موجود

 

دوم سال  ربع

2020 

ریاست پالن و 

 پالیسی

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

بزرگ تفتیش 

یتابیس و د

 پالن ها

 

 

 یها ماتنامهیتعل تمام انطباق و د،یمرور،تجد 3.4.3 

 خطر اساس بر یبررس روش و یسایآ اراتیمع با یبررس

 یبررس و  اهیشاروال یبررس/دیعوا یبررس/ تیرعا یبررس)

 ( ها خانه سفارت

تمام تعلیمنامه های 

تفتیش براساس معیار 

ISSAI   به شمول  4سطح

تفتیش براساس خطر 

بازبینی و اصالح گردیده 

 است

 

 اسناد
تعلیمنامه 

 اصالح شده
 شماره و تاریخ

 ساالنه

و براساس 

 رویداد

تعلیمنامه های 

 موجود

در ربع چهارم 

2020سال   

ریاست های 

 ذیربط

ن معاو

 مسلکی

 

 الزم معلومات کسب د،یجد مراجع یشناسائ .3.4.4

 سیتابید دیتجد و مراجع تمام  درمورد

 طبقه یبرا خطر براساس یبررس یپالنگذار

 یبررس یاجرا جهت ، یبررس تحت مراجع یبند

 .یبررس اتیجز حفظ و مقررات و نیقوان تیرعا

 

دیتابیس پالنگذاری بزرگ 

تفتیش تجدید گردیده 

ی کوچک است و پالنگذار

تفتیش براساس خطر 

 ترتیب گردیده است

 

  اسناد

لیست نهاد 

های جدید، 

یتابیس 

پالنگذاری 

بزرگ تفتیش 

و پالنهای 

 ساالنه تفتیش

 

 ساالنه شماره و تاریخ
دیتابیس 

 موجود

در ربع سوم  

2019سال   

ریاست پالن و 

 پالیسی

معاون 

 مسلکی

نظارت دوامداراز شیوه بررسی براساس خطر   .3.4.5

 آن در صورت نیاز مرور و

 

تمام ریاست  های مرتبط، 

ریاست کنترول داخلی و 

تضمین کیفیت و کمیته 

میتودولوژی تفتیش از 

کاربرد شیوه تفتیش 

براساس خطر نظارت 

 دوامدار مینمایند

 

 اسناد

پالن ها 

تقتیش،یاداش

ت ها کنترول 

و تضمین 

کیفیت، 

صورت جلسه 

 و اوراق کاری

 

 شش ماهه شماره و تاریخ
های  شیوه

 موجود
2020از   

تمام ریاست ها/ 

ریاست کنترول 

داخلی و 

تضمین کیفیت 

و کمیته 

میتودولوژی 

 تفتیش

 

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

ترتیب تعلیماتنامه بررسی برای بررسی مالی  .3.4.6

ترتیب ان باید بر اساس تصدی های دولتی و حساب قطعیه)

 باشد(.  IPSASروش نقدی 
 

تعلیمنامه تفتیش مالی 

های  برای تفتیش تصدی

دولتی و تفتیش مالی 

حساب قطعیه دولت 

ترتیب و تطبیق گردیده 

 است  

. 

 یکبار شماره و تاریخ تعلیمنامه ها اسناد
رهنمودهای 

 موجود

در ربع چهارم 

)  2019سال 

 تقتیش قطعیه(

در ربع دوم 

) 2020سال 

تقتیش تصدی 

 های دولتی

 

آمریت تفتیش 

حساب قطعیه/ 

ریاست تفتیش 

تصدی های 

 دولتی

 

معاون 

 مسلکی

 

 یاخالق/یرفتار اراتیمع رهنمود دیتجد و مرور .3.4.7

  یبررس یعال اداره بررسان و کارمندان یبرا

 

رهنمود ها معیاری 

اخالق/کودهای اخالقی 

ترتیب و تکثیر گردیده 

 است 

 

 کود موجود یکبار شماره و تاریخ رهنمودها/کود اسناد
ربع اول سال 

2019 

ریاست منابع 

بشری/ ریاست 

و پالیسی پالن  

 

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی  

 واداری

 یسیپال در نظر مورد درساحات تیظرف یارتقا .3.4.8

 و ها جریپروس ها، طرزالعمل ها، ماتنامهیتعل ها،

    آنها قیتطب از نظارت

 

برنامه ها ارتقای ظرفیت/ 

کورس های آموزشی 

 برگزار گردیده است

 
/اسناد  

 اموزش

لیست 

اشتراک 

کننده گان، 

وقات تقسیم ا

و مضامین 

برنامه آموزش 

و گزارش 

ارزیابی 

 ظرفیت

 

تعداد، تاریخ و 

 ظرفیت
 شش ماهه

ظرفیت موجود/ 

نیاز سنجی 

 آموزشی

 

2019-20 

ریاست منابع 

بشری/ بخش 

آموزشها)به 

کمک ریاست 

 های مربوطه (

 

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی  

 واداری

 . تقویت و بهبود کنترول کیفیت و تضمین3.5 هدف فرعی

کیفیت با تطبیق یک میکانیزم قوی بشمول نظارت از 

 بنچمارک های مختلف
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 

 یررسب یعال اداره تیفیک کنترول ستمیس یبررس  3.5.1

 ،40  یانتوسا-یسایآ با مقابل در  ها ینارسائ یشناسائ و

 قیتطب همچنان و خوب یحکومتدار یبرا رهنمود

 تیفیک و کنترول ماتنامهیتعل

اسائی گردیده خالها شن

است و تعلیمنامه تضمین 

کیفیت و کنترول کیفیت 

  ISSAI  براساس معیار

دولت/چهار چوب   40

COSO   ترتیب گردیده

 است.  

 

سنادا  

اسناد تحلیل 

خال/تعلیمنامه 

کنترول و 

تضمین 

 کیفیت

 یکبار شماره و تاریخ

شیوه ها و 

رهنمود های 

 موجود

ربع سوم سال 

2019 

ریاست کنترول 

مین و تض

 کیفیت

معاون 

 مسلکی

 

 شده اصالح و شده دیتجد ستمیس یریگ بکار   3.5.2

 یعال اداره در تیفیک نیتضم کنترول و یداخل کنترول

   یبررس

سیستم جدید کنترول و 

تضمین کیفیت اجرا 

میگردد و برای تضمین 

 کیفیت استفاده میگردد

 

 اسناد/

 فعالیت ها

تعلیمنامه، 

گزارش 

ها/یاداشت 

مین های  تض

 کیفیت

 

تعداد، تاریخ و 

 فیصدی رعایت
 شیوه ها موجود ربعوار

ربع چهارم سال 

2019 

ریاست کنترول 

و تضمین 

 کیفیت

معاون 

 مسلکی

 

 یمال یبررس طرزالعمل قیتطب در یهماهنگ    3.5.3

 یبررس یعال اداره یبرا

همکاری با ریاست مالی و 

اداری جهت طرزالعمل 

صورت گرفته است و 

ر حال تطبیق طرزالعمل د

 میباشد 

 
 اسناد/

 طرزالعمل

طرزالعمل 

تفتیش مالی 

برای اداره 

عالی بررسی، 

یاداشت ها 

تضمین 

کیفیت 

ریاست 

کنترول و 

تضمین 

کیفیت در 

مورد کاربرد و 

 مؤثریت آن

 

تعداد، تاریخ و 

 فیصدی رعایت
 وجود ندارد ساالنه

در -طرزالعمل

ربع دوم سال 

2019 

بررسی 

شروع  -تضمین

سال  ربع اول

2020 

 

ریاست کنترول 

و تضمین 

کیفیت/ریاست 

 مالی واداری

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی  

 واداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 

 یعال اداره در یداخل ارتباطات تیتقو       3.5.4

   یبررس

سیستم ارتباطات داخلی 

ترتیب گردیده است) با 

همکاری ریاست منابع 

بشری ترتیب گردیده 

است( و به شکل مؤثر 

ه استاستفاده گردید  

 

 اسناد/ پروسه

اسناد سیستم 

ارتباطات 

داخلی، 

بررسی 

گزارش کاربرد 

 و مؤثریت آن

 

تعداد، تاریخ و 

 فیصدی مؤثریت

 

 ساالنه

وجود ندارد/ 

 شیوه ها موجود

 

سیستم 

در -ارتباطات 

ربع دوم سال 

2019 

 

بررسی 

شروع  -تضمین

ربع اول سال 

2020 

 

ریاست کنترول 

و تضمین 

کیفیت/ریاست 

شریمنابع ب  

معاون 

 مسلکی/

معاون مالی  

 واداری

 

 یها طرزالعمل و یژیاسترات قیتطب و بیترت 3.5.5

 یسایآ )یرفتار یکودها قیتطب لیتسه و فساد با مبارزه

 یبررس یعال اداره در( 30

استراتیژی و طرزالعمل 

های مبارزه با فساد طرح و 

 تطبیق گردید.

تطبیق کود اخالق بازبینی  

اسناد،  شد.

لعملطرزا  

اسناد 

استرتیژی و 

طرزالعمل های 

مبارزه با 

فساد، کود 

اخالق اداره 

عالی بررسی، 

گزارش 

بازبینی کیفی 

تطبیق و 

 مؤثریت آنها

شماره، تاریخ، 

 فیصدی مؤثریت
 ساالنه

 موجود نیست/

طرز العمل 

 موجود

 

استراتیژی و 

طرزالعمل های 

مبارزه با فساد 

در ربع دوم 

.2019سال   

بازبینی تضمین 

در ربع اول سال 

آغاز می  2020

 شود

ریاست های 

منابع بشری و 

کنترول و 

 تضمین کیفیت

معاون 

 مسلکی

معاون مالی 

 و اداری

 

 یسو از یابیارز و یخود یابیارز و قیتشو 3.5.6     

 یابیارز ،PEFA قیازطر یبررس یعال اداره در سوم جناح

 و ،SAI-PMF، iCAT ،(Peer Review) دوجانبه

 .  ARTF یها بنچمارک

هماهنگی/بازبینی 

ارزیابی/رعایت از قوانین 

سند، فعالیت  انجام شده است. 

 ها

سوابق 

نتایج/ارزیابی، 

گزارشات 

بازبینی 

تضمین 

 کیفیت

شماره، تاریخ و 

 فیصدی رعایت

ساالنه/مبنی 

 بر وقایع

طرز العمل های 

موجود/ 

 گزارشات

 

 هر سال

ریاست کنترول 

و تضمین 

 کیفیت

معاون 

و مسلکی 

مالی و اداری 

]چارچوب 

معیار 

عملکرد و 

ارزیابی 
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

خودی 

ممکن دارای 

مولفه های 

مالی و اداری 

 باشند[

 

نظارت ماهانه/ربعوار بنچمارکهای حصول اطمینان از  3.5.7

آن میباشد.تطبیق که اداره عالی بررسی مسؤل   

تطابق با بنچمارک ها 

بصورت منظم بازبینی 

 شده است. 

 سند

گزارشات 

رعایت 

 بنچمارک ها

گزارشات 

بازبینی 

 رعایت

شماره، تاریخ و 

 فیصدی رعایت

ماهوار، ربعوار 

 و ساالنه

گزارشات 

 موجود/رعایت
 هر سال

ریاست کنترول 

و تضمین 

 کیفیت

معاون 

مسلکی و 

مالی و اداری 

]چارچوب 

معیار 

عملکرد و 

ارزیابی 

خودی 

ممکن دارای 

مولفه های 

مالی و اداری 

 باشند[

 

 

 هم یبررس یریگیپ مؤثر زمیکانیم به یابیدست 3.6

 پارلمان با هم و یبررس تحت مرجع با

 

        

  

 جهت آنها قیتطب و یژیاسترات/ یسیپال جادیا      3.6.1

 و یمال یها تهیکم/ عامه حسابات تهیکم با مؤثر یریگیپ

 گزارشات ه،یقطع حساب یبررس گزارش یبرا ینیتقن امور

 عملکرد یبررس گزارشات رات،مقر و نیقوان تیرعا یبررس

پالیسی و استراتیژی ها به 

منظور پیگیری مؤثر با 

کمیته محاسبات عامه/قوه 

مقننه/ مراجع تحت 

بررسی برای گزارشات 

طرح و تطبیق بررسی 

 گردیده است.

 سند، پروسه

د پالیسی اسندا

و  استراتیژی 

های پیگیری، 

دیتابیس 

تطبیق 

سفارشات و 

مشاهدات، 

 

شماره، تاریخ، 

 فیصدی رعایت

 

ربعوار، هر 

شش ماه، 

ساالنه یا مبنی 

 بر وقایع

 19-2018 اصول موجود

بط آمریت روا

قوه مقننه/ 

 آمریت پیگیری

 

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 جهت مراجع با یبررس یعال اداره گزارشات ریسا و

   .یبررس گزارشات یابیارز و یریگیپ

گزارشات 

بررسی، 

 گزارش

IR گزارشات و،

مشاهدات 

کمیته 

محاسبات 

عامه، گزارشات 

رعایت قوانین 

 مدیریت

ترتیب میکانیزم در اداره عالی بررسی جهت   3.6.2

پیگیری و هماهنگی با کمیته حسابات عامه/قوه 

بررسی به شمول گزارشات  انواع  تمامیمقننه برای 

 حمایت کارشناس بیرونی .  

 

آمریت روابط قوه مقننه 

آنرا طرح کرده و در حال 

 اجرا است.

سند، نهاد، 

 پرسونل

یشنهاد 

تشکیالت 

تأیید شده، 

پیشنهاد 

تعیین رئیس 

آمریت و سایر 

 اشخاص

تعیین 

کارشناسان،  

یادداشت ها و 

گزارشات 

هماهنگی و 

 پیگیری

 شماره، تاریخ

یکبار برای 

گزارشات 

پیگیری و 

 -هماهنگی

ماهوار یا مبنی 

 بر وقایع

 موجود نیست
در ربع دوم 

2019 

ریاست های 

بشری و منابع 

 بررسی قطعیه

معاون 

مسلکی و 

 مالی و اداری

 

ایجاد سیستم نظارتی معیاری و دیتابیس برای 3.6.3

گزارشات بررسی و گزارشات که توسط کمیته حسابات 

که  سفارشات و اقدامات  عامه بررسی گردیده است که

 دولت نیز در مورد صورت گرفته است.توسط 

دیتابیس ایجاد گردیده و 

جام است.در حال ان  

سند/ 

 دیتابیس

 

دیتابیس، 
MIS 

 گزارشات و

a شماره، تاریخ و

 فیصدی

ربعوار، ساالنه 

و یا مبنی بر 

 وقایع
Nil 

در آخر ربع 

2019سوم   

آمریت روابط با 

 قوه مقننه

 

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

حفظ و تجدید دیتابیس ارزیابی گزارشات بررسی و 3.6.4

 رات همرا با قوانین و مقر عیت رعایت ضنظارت دوامدار از و

 تطبیق سفارشات بررسی.

 

دیتابیس برای حفظ 

گزارشات بررسی و نحوه 

مطابقت با مشاهدات 

بررسی از سوی هیئت 

رهبری در حال اجراء و 

 تجدید شدن است.

اسناد/ 

 دیتابیس

 

دیتابیس، 

 گزارشات

شماره، تاریخ، 

 فیصدی

ماهوار، ربعوار، 

 ساالنه

دیتابیس 

 موجود
ریآمریت پیگی ادامه دارد  

معاون 

 مسلکی

 

 و عامه حسابات تهیکم تیظرف تیتقو 3.6.5

 تیظرف یارتقا همچنان و آن یداراالنشا کارمندان

 قوه طرف از مؤثر نظارت جهت یبررس یعال اداره کارمندان

 .مقننه

ورکشاپ ها، سیمینارها و 

پریزینتشن ها ارائه 

گردیده و کمیته حسابات 

عامه، کارمندان و پرسونل 

همکاری به منظور 

مسؤلیت پذیر/حساس 

 گردیند

سند، 

 کارمندان

مینوت ها، 

کاپی های 

پریزینتشن ها 

و درخواست 

 های تعینات

 

 هر شش ماه شماره، تاریخ
اصول/سوابق 

 موجود
 هر سال

آمریت روابط با 

 قوه مقننه

معاون 

 مسلکی

 

 شتریب استفاده ،یبررس روند یساز اتومات:  چهارم هدف

 و یبررس انجام در یمعلومات یوژتکنال یها روش و ابزار

یت یآ طیمح  

         

اخذ منظوری تشکیل برای ایجاد آمریت بررسی آی  4.1

 تی در اداره عالی بررسی  

 

         

 یبررس تیآمر جادیا جهت پروپوزل ارسال و بیترت   4.1.1

IT  دمور یتیریمد منابع و کارمندان) آن لیتشک با 

  یبررس یعال اداره داخل در( ازین

روپوزل آمریت بررسی پ

 آی تی تسلیم داده شد
 سند

سند پروپوزل 

از سوی اداره 

عالی بررسی 

تأیید شد و 

سپس 

پروپوزل 

 شماره و تاریخ

در اسرع 

وقت/ به خاطر 

 سپاری

 

 

 19-2018 موجود نیست

آمریت آی 

تی/ریاست 

 منابع بشری

معاون 

 مسلکی و

معاون مالی 

 و اداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

تسلیم داده 

 شد

 

 ادهاستف و ایمزا حیتصر پروپوزل، یریگیپ و بیتعق  4.1.2

 خدمات ونیسیکم از یمنظور اخذ و یت یآ یبررس

 .نیمسؤل ریسا و یملک

 

آمریت بررسی آی تایید و 

 ایجاد شد

سند، اداره، 

 کارمند

سند تاییدی، 

کاپی تشکیل، 

 الیحه وظایف

 Nil 2018-19 یکبار شماره و تاریخ

آمریت آی 

تی/ریاست 

 منابع بشری

معاون 

ومسلکی   

معاون مالی 

 و اداری

 با یت یآ یبررس ل،یتشک یمنظور اخذ زمان تا  4.1.3

 و یت یآ شده نییتع آمر قیازطر موجود لیتشک

 .شود انجام یرونیب کارشناس تیحما

تا زمان اخذ منظوری، آمر 

بررسی آی تی تعیین 

گردیده است و حمایت 

کارشناس بیرون نیز 

 بدست آمده است.

 سند، کارمند

درخواست 

به منظور  اداره

تعین تا زمان 

اخذ منظوری، 

کاپی قرارداد 

حمایت 

 بیرونی

 

 19-2018 موجود نیست یکبار شماره و تاریخ

آمریت آی 

تی/ریاست 

 منابع بشری

معاون 

 مسلکی و

معاون مالی 

 و اداری

 تطبیق پالن استراتیژی و پالیسی های آی تی  4.2
         

مریت آی تی آمرور و اصالح مسوده پالن استراتیژی. 4.2.1

که شامل موارد ذیل می گردد: )الف( خدمات  2017-19سال 

، استفاده ابزار و روش آی تی و قابلیت های بررسی آی تی

ها وهمچنان ارتقای ظرفیت )ب( شناسائی و معلومات 

ساحات بحرانی و دارای اولویت جهت اجراء بررسی آی تی 

 و )ج( مدغم نمودن بررسی آی تی با سایر بررسی ها.

 

پالن استراتیژی بررسی 

آی تی مرور و اصالح 

 گردیده است.

 سند

پالن امرور 

شده 

استراتیژی آی 

تی تایید شده 

 است.

 

 یکبار شماره و تاریخ
سند فعلی پالن 

 استراتیژیک

ربع دوم سال 

2019 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

تطبیق بررسی آی تی و توانائی آی تی، شیوه و  4.2.2

مبررسی آی تی باسایر بررسی ها و پالیسی برای روشها ادغا

و تطبیق بررسی مدیریت سیستم  CAATsاستفاده 

 معلومات و غیره 

 

سند پالیسی تایید گردیده 

 است.
 سند

سند پالیسی 

 تایید  گردید.
 یکبار شماره و تاریخ

سند فعلی پالن 

پالیسی در 

صورت 

 موجودیت

ربع سوم سال 

2019 

آمریت بررسی 

 آی تی

 معاون

 مسکلی

 ITی پالن و پالیسی هانظارت از تطیق  4.2.3

  

گزارشات بازبینی ربعوار  

در مقابل شاخص های 

 مربوطه

 سند
گزارشات 

 مرور
 ربعوار شماره و تاریخ

گزارشات و 

شاخص های 

 قبلی

تا آخر سال 

2020 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی

 

 یاه بخش تمام در شیتفت تیریمد ستمیس قیتطب   4.3

 یبررس یعال اداره

         

آزمایش امکان پذیری اجرای بررسی سیستم .4.3.1

در مقایسه با سیستم ( AMIS) تفتیش مدیریت اطالعات 

مستقل)که به راحتی قابل دسترس یا مشخص شده باشد( 

 (GRP) یا بخشِ از سیستم پالنگذاری منابع دولتی

 

گزارشات امکان پذیری 

ترتیب شده و تصمیم 

بیق سیستم جهت تط

مناسب در مشوره با 

وزارت مخابرات و 

تکنالوژی معلوماتی/ 

کمیته آی تی دولت اتخاذ 

 گردیده است.

 سند

 

گزارشات 

امکان 

پذیری/مشوره 

و اسناد 

تصمیم گیری 

با وزارت 

مخابرات و 

کمیته آی تی 

دولت/تاییدی 

 گزینه

 شماره و تاریخ
 یکبار

 
Nil 

گزارش امکان 

پذیری در سال 

2019-2018  

 

مشوره در ربع 

 2019اول سال 

 تکمیل گردید

 

تصمیم به 

منظور 

تطبیق/تدارک

ات/خریداری 

در ربع دوم 

2019سال   
 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

تائیدی نیازمندی های کارمندان و منابع مالی برای .4.3.2 

سیستم، نیازمندی های ارتقای ظرفیت و تحلیل فایده 

 های موجود.  مصرف با در نظر داشت گزینه

 

نیازمندی های منابع تایید 

شده و گزارش مفصل 

 آماده است.

 سند

 

تحلیل/گزار

 ش نیازمندی

شماره، تاریخ، 

رقم، ارزیابی 

 ظرفیت

 Nil یکبار
در اخیر سال 

2019 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی

و دیزاین آن به ( blueprint. ترتیب نقشه ساخت )4.3.3

 ،(automated auditار)منظور پروسه بررسی خودک

نیازمندی های جریان کار برای تمامی انواع بررسی ) 

بررسی مالی، رعایت، عملکرد و محیطی(، مراحل بررسی 

مدغم و سیستم مدیریت اسناد بررسی) معلومات برای 

ارزیابی خطر،پالنگذاری بررسی، نمونه گیری، اجرای 

بررسی در ساحه، جمع آوری شواهد و مدارک، توحید 

وراق کاری و اسناد، تحلیل گزارش دهی بررسی و همچنان ا

  پیگیری بررسی(

 

نقشه ساخت و دیزاین 

برای سیستم مشخص 

شده ترتیب و نهایی 

 گردید.

 

 

 

 

اسناد/دیزاین

/ جریان کار و 

 پروسه

 

 سیستم
 

 

اسناد/طرح/ 

جریان کار و 

پروسه آماده 

 گردید

شماره، تاریخ، 

پروسه، فعالیت 

 ها و سیستم

 یکبار

 
 موجود نیست

در ربع دوم 

 2020سال 

 

تطبیق سیستم 

 2020-2021در 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی

 

 و یت یآ یها  شنیکیاپل از استفاده شیافزا 4.4

CAATsاستفاده یبرا تیظرف یارتقا همچنان و 

   آنها
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

ترتیب طرزالعمل عملیاتی معیاری و طرح متریکس . 4.4.1

یل معلومات برای مراحل مختلف / تحل CAATsکاربرد 

 پروسه و انواع بررسی و برگزاری برنامه آموزشی برای آن. 

 

طرح متریکس و طرز 

العمل عملیاتی معیاری 

تهیه گردید و حد اقل 

ساالنه یا مبنی بر بهترین 

شیوه 

انتوسای/اسوسای/آیدی 

 آی مرور میگردد.

 

هر شش ماه آموزش داده 

 می شود.

 سند

 

 آموزش ها

تریک و طرح م

طرزالعمل 

عملیاتی 

 معیاری
 

مودل های 

آموزشی و 

کورس ها 

 برگزار شد.

 شماره و تاریخ

 

 

 
 

برنامه های 

آموزشی برگزار 

 شد

 

یکبار براساس 

جدول زمانی 

 مرور گردید

 

برنامه های 

آموزشی هر 

 شش ماه

 موجود نیست

در ربع سوم 

2019سال   

 

برنامه های 

آموزشی طبق 

جدول زمانی 

وم پس از ربع س

2019سال   
 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی

س ترتیب یک فارمت و رهنمود آموزشی براسا .4.4.2

case-study چگونگی استفاده  جهتCAATs    به طور(

برای مراحل مختلف بررسی به شمول (excel /IDEAمثال 

ارزیابی خطر، نمونه گیری و تجسم معلومات استفاده 

 هم گردد.آن آموزش فرا میگردد و برای

فارمت و رهنمود آموزشی 

جهت مطالعه 

( case studyموردی)

تهیه و با جدول های 

زمانی آموزش مدغم 

 گردید.

 سند

رهنمود 

 آموزش

 

 

مودل های 

 آموزشی

 

 شماره و تاریخ

 

 

برنامه های 

آموزشی اجرا 

 شد.
 

 

یکبار براساس 

جدول زمانی 

 مرور گردید

 

برنامه های 

آموزشی هر 

 شش ماه

ستموجود نی  

برنامه های 

آموزشی طبق 

جدول زمانی 

پس از ربع سوم 

2019سال   

 

در آخر سال 

و هر شش  2019

ماه بررسی 

 گردد.
 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی

ترتیب پروتوکول و رهنمود برای استخراج معلومات . 4.4.3

از سیستم معلوماتی مدیریت مالی  IDEA/Excelاز طریق 

م معیاری مدغم شده مدیریت (، سیستAFMISافغانستان )

(،سیستم خودکار برای عواید SIGTASمالیات دولتی )

سیستم معلوماتی مدیریت منابع  (،ASYCUDAگمرگی )

( و سایر سیستم ها برای نمونه گیری و HRMISبشری )

 فراهم نمودن آموزش برای آنها.

پروتوکول و رهنمود 

معلومات تهیه  دریافت

و برنامه های  هگردید

 فراهم شد آموزشی

 

 سند

برنامه های 

 آموزشی

 

پروتوکول و 

مودل های 

 آموزشی

 

 شماره و تاریخ

 

 

 

 

برنامه های 

آموزشی برگزار 

 شد

 

 یکبار

 

 

 

برنامه های 

آموزشی 

نخستین بار و 

 هرشش ماه
 

 موجود نیست

 

در آخر ربع 

2019سوم سال   

 

برنامه های 

آموزشی طبق 

جدول زمانی 

پس از ربع سوم 

2019سال   
 

یت بررسی آمر

آی 

 تی

معاون 

 مسلکی
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 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 و یت یآ یبررس یاجرا منظور به تیظرف یارتقا4.5

 و پالن طرح مراجع، در یمعلومات یتکنالوژ یها ستمیس

ی بررسی اجرا IT 

 

 

 

 
 

 

 اراتاد در سیتابید و یمعلومات یها ستمیس یشناسائ 4.5.1

 نبود یت،بحرانیاهم لیتحل ها، یشاروال و ها یتصد ،یدولت

 یآ یژیاسترات پالن با آنها یبررس پالن کردن کجایو آنها

 .  یت

تمام دیتابیس ها، آی تی و 

سیستم های اپلیکیشن در 

سکتور عامه مشخص 

گردیدند و لیست و 

جزئیات آنها تهیه گردیده 

و با پالن استراتیژیک 

بررسی آی تی مدغم 

 گردیدند.

 سند

 

لیست ها و 

 جزئیات

 

پالن 

استراتیژیک 

رسی آی تیبر  

 

شماره، تاریخ، 

ارزیابی سطح 

 بحرانی

 ساالنه

 

لیست های 

 موجود

 

گزارشات 

 بررسی آی تی

 

 

ربع دوم سال 

2019 
 

 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی

 

 یبرا فارمت ،یت یآ یبررس رهنمود بیترت 4.5.2

 و خالها یابیارز یاجرا ره،یغ و ستیل چک/یکار اوراق

 یت یآ بخش در تیظرف یارتقا

رهنمود بررسی آی تی، 

فارمت و نمونه برای اوراق 

کاری/چک لیست تهیه 

 گردید.

 

نیاز سنجی ارتقای ظرفیت 

صورت گرفت و برنامه های 

 آموزشی اجرا شد.

 سند

رهنمودها، 

نمونه ها، چک 

 لیست ها

 

 

برنامه های 

آموزشی نیاز 

سنجی ارتقای 

ظرفیت 

 بررسی آی تی

 

 شماره تاریخ

 

 نیازسنجی
 

 یکبار

 

ساالنه بررسی 

 گردد

 

اسناد موجود، 

گزارشات 

بررسی آی تی، 

رهنمودها و 

پالن های 

 بررسی آی تی
 

 

در آخر سال 

2019 

 

برنامه های 

آموزشی طبق 

جدول های 

 زمانی
 

 

 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی
 

 

 کارشناس مدت کوتاه تیحما و یهمکار انیجر در 4.5.3 

 یت یآ یبررس بخش رد طیشرا واجد کارمندان ،یرونیب

 سند یبررس یخودکفائ جهت کارمندان و گردند استخدام

 ندینما اخذ یمسلک معتبر یها

 

کارمندان مسلکی آی تی 

به منظور خود کفایی 

 استخدام گردیدند.

 کارمندان

 

کارمندان 

 موجود

مکتوب های 

 تعیینات

 

 پرسونل

 پرسونل موجود ساالنه شماره و تاریخ
در آخر سال 

2020 

ت بررسی آمری

 آی تی

معاون 

 مسلکی
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 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 

 یآ طیمح در یبررس لیتسه و نانیاطم حصول 4.5.4 

تمامی بررسی ها از   CAATs/یت یآ ابزار کاربرد و یت

CAATs استفاده نمایند  

و بررسی در محیط آی تی 

 نیز تسهیل گردیده است.

پروسه 

تفتیش مبنی 

 بر آی تی

 

پالن های 

 بررسی

اسناد و 

 شواهد بررسی

 گزارشات

 بررسی
 

 

 ساالنه شماره و نوعیت

تعداد کارمندان 

بررسی که در 

حال حاضر از 
CAATs 

استفاده می 

نمایند و تعداد 

بررسی در 

 محیط آی تی

 

در آخر سال 

2020 
 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی

 

 ها یبررس ریسا با یت یآ یبررس  ادغام . 4.6

 یسایآ با مطابقت در( عملکرد و تیرعا ،یمال یبررس)

 مربوطه

         

 

 مورد در(پروتوکول)موافقتنامه یاجرا و بیترت 4.6.1

 و یت یآ یها ستمیس بتواند که یبررس ادغام وهیش رشیپذ

 تیرعا ،یمال) یبررس انواع یاجرا نیح را آنها یها کنترول

  .دینما کمک( عملکرد و

پروتوکول به منظور روش 

ادغام بررسی تهیه و 

 تطبیق گردید.

 داسنا

 
 موجود نیست ساالنه شماره و تاریخ پروتوکول

در آخر سال 

2019 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی

 

 و قیتشو یکاف بگونه یت یآ طیمح در یبررس  4.6.2

 یبررس انیجر در:  الف. که دهد نانیتااطم گردد لیتسه

. اند هدیگرد یبررس ها سیتابید/یت یآ مرتبط یها ستمیس

 و اند شده دیمستف یت یآ  مستقالنه شیتفت از بررسان:  ب

 یوبررس نموده یشناسائ را مشخص یبررس نوع هر خطرات

 یتکنالوژ ابزار و  CAATs از:  ج. اند داده انجام را خود

 .  است شده استفاده یبررس انواع یتمام در یمعلومات

 

هدف فرعی بطور کامل 

بدست آمده و حدل اقل 

دو نوع بررسی انجام شده 

و گزارشات آن نیز ارائه 

 شده است.

 اسناد

دیتابیس پالن 

های بررسی/ 

سیستم های 

آی تی انواع 

CAATs  را

که در 

گزارشات 

بررسی 

استفاده می 

شود تحت 

ش قرار پوش

 داد.
 

 شماره، انواع
 

 موجود نیست ساالنه

در آخر سال 

2020 
 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی
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 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 نظر و معلومات لیتحل جهت یمعلومات یتکنالوژ ابزار:  د

 یگزارشده و لیتحل ،یپالنگذار یبرا ماتمعلو ینیع یانداز

   .است دهیگرد استفاده

 

 یت یآ یمسلک افراد و یت یآ بررسان 4.6.3

 شیتفت یبررس یها میت با تا گردند منسجم و هماهنگ

 .ندینما یهمکار عملکرد و تیرعا ،یمال

کارمندان مسلکی/ماهر و 

 امشائسته آی تی استخد

گردیده و در تیم های 

 بررسی تعیین گردیدند

کارمندان آی 

 تی

تعداد 

کارمندان 

فعلی آی 

تی/تخصیص 

کارمندان آی 

تی جهت 

بررسی/پالن 

های بررسی 

گزارشات 

 بررسی
 

 شماره
 ساالنه

 
 موجود نیست

در آخر سال 

2020 
 

آمریت بررسی 

 آی تی

معاون 

 مسلکی

 و مؤثر اسخگو،پ یادار و یتیریمد روند بهبود: پنجم هدف

یبررس یعال اداره در افتهی توسعه  

         

 در تیریمد و بودجه یاجرا و بیترت بهبود   5.1

  یبررس یعال اداره

         

 و فارمت با داشتن مطابقت از نانیاطم حصول 5.1.1

 اب بودجه بیترت همچنان و بودجه بیترت یرهنمودها

 . یعلم بگونه مرتبط عوامل تمام داشت درنظر

 

. 
بودجه سال مالی 

و سال بعد در  2019/1398

مطابقت با فارمت ها و 

رهنمود ها بگونه علمی 

 تهیه گردیدند.

 سند

رهنمودها و 

نمونه های 

پروپوزل های 

 بودجه

 

 

شماره، تاریخ، 

 ارقام
 

 ساالنه

پروپوزل بودجه 

 1397بری سال 
 

 

مطابق ترتیب 

بودجه و جدول 

زمانی تسلیمی 

 وزارت مالیه

 

الی و ریاست م

 اداری
 

معاون مالی 

 و اداری

 ازاخذ  نانیاطم و یتدارکارت یها پالن بیترت 5.1.2

  وقت اسرع به یجهان ازبانک NoLیمنظور

پالن تدارکاتی ساالنه سال 

و سال بعد قبل از  1398

 NoLترتیب بودجه واخذ 

 بانک، تهیه گردید.

 سند

پالن تدارکاتی 

 NoLو درج 

پالن تدارکاتی 

بانک در 

 بودجه

ره، تاریخ و شما

 ارقام
 

 ساالنه
پالن تدارکاتی 

 1397سال 

مطابق ترتیب 

بودجه و جدول 

زمانی تسلیمی 

 وزارت مالیه
 

 

ریاست مالی و 

اداری/آمریت 

 تدارکات

 

معاون مالی 

 و اداری
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 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 به یجهان بانک   NoL مراحل یط از منانیاط حصول 5.1.3

 یریگیپ و  هیمال وزارت از الزم صاتیتخص وقت، اسرع

NoL/وقت اسرع در صاتیتخص . 

 

NoL بانک و تخصیص از  

وزارت مالیه به اسرع وقت 

 اخذ گردید.

 سند

 

NoL ها و  

پیشنهادهای 

 تخصیصات

شماره، تاریخ/ 

 جدول زمانی
 

ربعوار یا مبنی 

 وقوع

زمان کنونی 

میانگین در اخذ 

Nol و تخصیص   

 

مطابق پالن 

تدارکاتی و 

جدول زمانی 

تخصیص و 

همچنان شرایط 

 پرداخت

ست مالی و ریا

اداری/آمریت 

 تدارکات
 

معاون مالی 

 و اداری

 یزمان جدول بیترت و یاریمع یها طرزالعمل یاجرا 5.1.4

 در ها پرداخت مراحل یط با مصارف تیریمد  یبرا

 .  یزمان محدوده

عملیاتی طرزالمل های 

معیاری برای مدیریت 

مصارف از طریق طی 

مراحل پرداخت ها در حال 

 .تطبیق است

 سند

مل طرزالع

معیاری 

 عملیاتی

 شماره و تاریخ
یکبار/بازبینی 

 هر شش ماه
 اصول موجود

در ربع دوم 

 2019سال 

 

ریاست مالی و 

 اداری

معاون مالی 

 و اداری

 هیتصف قیطر از مؤثر یمال تیریمد از نانیاطم حصول 5.1.5

 اخذ ،یمال سال انیجر در ها یشکیپ یتمام نمودن

 ،یکشافان مصارف یاجرا یبرا وقت اسرع به یمنظور

 انتقال و ینقد صورت به ها پرداخت بردن نیب از

 . ها پرداخت یکیالکترون

تمامی پیشکی ها در خالل 

سال مالی میالدی تصفیه 

شده،  تاییدی مصارف 

اضافی در وقت تعیین 

شده بدست آمده و انتقال 

الکترونیکی برای پرداخت 

های سال مالی 

صورت گرفته  2019/1398

 است

سند، اینتری 

بداری و حسا

 جریان انتقال

حساب قطعیه 

نمایانگر 

تصفیه 

حسابات است. 

تاییدی 

مصارف توسعه 

ضافی.  اایی  

موارد انتقاالت 

 پول نقد

شماره، ارقام و 

 تاریخ
 ساالنه

بیالنس های 

تصفیه ناشده، 

جدول زمانی 

برای تاییدی 

مصارف اضافی 

و مبلغ پول 

قابل پرداخت 

در آخر سال 

2018/1397 

 .2019 دیسمبر

 

ریاست مالی و 

 اداری

 

 

 بودجه یاجرا دوامدار نظارت از نانیاطم حصول 5.1.6

 و یاصالح اقدامات و اجرای  نیمع تهیکم توسط

 .  رانهیشگیپ
کمیته بررسی و نظارت از 

بودجه وجود داشته و امور 

 بررسی را انجام می دهد.

اسناد 

کمیته/پرسو

 نل

تاییدی/پیشن

هاد صورت 

جلسه نشست 

های کمیته، 

ن تطبیق میزا

بودجه در 

حساب قطعیه 

 ساالنه

 

شماره، تاریخ، 

 ارقام و فیصدی

 ربعوار

 ساالنه

میزان تطبیق 

در آخر 

2017/1396 

آخر هر سال 

 مالی

 

کمیته/ریاست 

 مالی و اداری

معاون مالی 

 و اداری
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 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 یعال اداره یوحساب یمال یبررس طرزالعمل قیتطب  5.2

 گزارش شیتفت جهت یسوم نهاد یسو از یبررس

 اداره نیا یمال نهساال

        
 

 و یمال امور یبررس طرزالعمل  یمنظور  و بیترت 5.2.1

طرز العمل بررسی مالی و   .یبررس یعال اداره یرهبر یسو از اداره یحساب

حسابی اداره عالی بررسی 

 ترتیب گردیده است.

 سند

طرزالعمل 

بررسی مالی و 

حسابی اداره 

 عالی بررسی

 

 شماره ، تاریخ

یکبار برای 

 طرزالعمل

 

 

 بررسی بعدی

موجود نیست/ 

 طرزالعمل فعلی

 

آخر سال 

2017/1397 

 برای طرز العمل

 

 

 

ریاست مالی و 

 اداری

معاون مالی 

 و اداری

 

 یها حساب صورت ارائه و بیترت از نانیاطم حصول 5.2.2

 هیقطع حساب) هیقطع حساب/یبررس یعال اداره یمال

 الس ختم از بعد ماه سه مدت در( یانکشاف و یعاد

   گذشته یمال

 

طرزالعمل بررسی مالی و 

حسابی اداره عالی بررسی 

 تطبیق گردید.

 سند

طرزالعمل 

بررسی مالی و 

حسابی اداره 

عالی بررسی. 

صورت حساب 

های مالی 

ترتیب و 

گزارش داده 

شد و 

گزارشات 

بررسی، مرور 

 گردید.

شماره، ارقام، 

 تاریخ

گزارشدهی و 

بررسی 

 بصورت ساالنه

صورت حساب 

 1397ای مالی ه

و گزارش اخیر 

 بررسی

2019 

در خالل ربع 

اول سال بعد از 

سال 

2019/1398 

 

 

ریاست مالی و 

 اداری

معاون مالی 

 و اداری

 حساب صورت یخارج شیتفت مصارف نمودن فراهم 5.2.3

 یمال یها

تامین وجه در بوجه سال 

و سال مالی  2020/1399

بعد برای بررسی سال مالی 

و سال های  2019/1398

س از آن در نظر گرفته پ

 شده است

 موجود نیست ساالنه شماره و تاریخ تأمین بودجه سند
زمان تهیه و 

 تسلیمی بودجه

 

ریاست مالی و 

ادار

 ی

معاون مالی 

 و اداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 لیتسه و یرونیب بررس نییتع از نانیاطم حصول  5.2.4

 یزمان محدوده در یبررس لیتکم

در ربع اول سال جاری 

بررسان بیرونی به منظور 

بررسی صورت حساب 

های مالی سال گذشته 

استخدام گردیدند و این 

بررسی در مدت سه ماه از 

استخدام این بررسان 

 تکمیل شد

 سند

قرار داد/ 

پیشنهاد 

 استخدام

 موجود نیست ساالنه شماره، تاریخ

دو ربع نخست 

سال)برای 

بررسی حسابات 

مالی سال 

 گذشته(

 

ریاست مالی و 

 اداری

 

 سفارشات مورد در رانهیشگیپ و یاصالح اقدام 5.2.5

  یبررس
مشاهدات و سفارشات 

بررسی در خالل دو ماه از  

دریافت و تاییدی آن از 

سوی هیئت رهبری اداره 

عالی بررسی تطبیق 

 گردید.

 اسناد

گزارش 

تفتیش/منجم

نت لیتر اظهار 

 نظر،

حسابات 

 مالی/قطعیه

 یادداشت ها و

گزارش رعایت 

قوانین و 

 مقررات
 

 موجود نیست ساالنه شماره، تاریخ

دو ماه از 

دریافت و 

 66تاییدی 

 سفارشات

 

ریاست مالی و 

 اداری

 

 ساالنه یمال گزارش بیترت از نانیاطم حصول 5.3

 روش براساس یبررس یعال اداره( هیقطع حساب)

 IPSAS  ینقد

         

 هیارا و بیترت جهتIPSAS ینقد وهیش رفتنیپذ 5.3.1

 سال از یبررس یعال اداره یمال یها حساب صورت

  1398 یمال

 IPSASشیوه نقدی 

 پذیرفته/قبول شد
 سند

پیشنهاد 

پذیرفتن/قب

ولی شیوه 

نقدی 
IPSAS 

 

 شماره و تاریخ

یکبار برای 

پذیر 

پذیرفتن، 

 بصورت دستی

 موجود نیست

 

در ربع دوم 

2020سال   

 

ریاست مالی و 

 اداری

معاون مالی 

 و اداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 حساب براساس ها یسیپال و ها فارمت نمودن ینهائ 5.3.2

 یعال اداره یها حساب صورت یبرا IPSASینقد

  (هیقطع حساب) یبررس

فارمت ها، پالیسی ها و 

رهنمودها/تعلیمنامه ها 

 ترتیب گردید.

 

 

صورت حساب های 

مالی/حسابات قطعیه سال 

و سال های بعدی بر  1398

 IPSASاساس نقدی 

 ترتیب گردید.

 سند

1398/2019. 

رهنمودها/تع

لیمنامه های 

سابی و های ح

گزارشدهی/پ

الیسی حسابی 

ساالنه شکایت 

نقدی 
IPSAS 

 

صورت حساب 

های مالی 

اداره عالی 

بررسی که در 

سال مالی 

2019/1398 

 آغاز می شود.
 

 

 شماره و تاریخ

 

یکبار برای 

تعلیمنامه/پال

 یسی

 

 

صورت حساب 

های مالی 

 بصورت ساالنه

 موجود نیست

 

در ربع سوم 

2020سال   

 

ریاست مالی و 

ریادا  

معاون مالی 

 و اداری

 یعال اداره یحساب و یمال یبررس طرزالعمل  بیترت 5.3.3

  یبررس

انتقالی در طرزالعمل  احکام

 گنجانیده شده است. 

 طرزالعمل سند

 

  موجود نیست یکبار شماره و تاریخ

آخر سال 

2018/1397 

 

ریاست مالی و 

 اداری

معاون مالی و 

 اداری

 یبرا یکیتخن کمک یبرا یرونیب تیحما جلب 5.3.4

   .اقدام نیچن به دنیرس

ایت بیرونی با مجلب ح

دونرها شریک گردید و 

 این حمایت بدست آمد.

 سند

مکتوب ها، 

کارشناس و 

همکاری 

 تخنیکی

 موجود نیست یکبار شماره و تاریخ

 

آخر سال 

2018/1397  

 

ریاست مالی و 

 اداری

معاون مالی 

 و اداری

 جادیا ها، یدارائ  یشناسائ از نانیاطم حصول 5.4

 یدارائ تیریمد و مراقبت آنها، ثبت جهت سیتابید

   یبررس یعال اداره یها
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 ،یبررس یعال اداره یها یدارائ یکیفز یبررس یاجرا 5.4.1

 یتایعمل پالن بیترت آنها، یبند دسته و یشناسائ

 ثبت و سیتابید در ییدارا نیا نمودن درج یبرا

  .یبررس یعال اداره ها یدارائ

ی/فزیکی بررسی عین

صورت گرفت، دارایی ها 

شناسایی و طبقه بندی 

گردید و پالن عملیاتی 

 ترتیب شد.

 اسناد

 

گزارش 

بررسی عینی. 

لیست دارایی 

های شناسایی 

شده با طبقه 

 بندی آن.

پالن عملیاتی 

برای دیتا 

 اینتری

 

شماره، تاریخ، 

جدول ها یا 

 لیست ها

بررسی برای 

بار نخست و 

 هر شش ماه

 تحویل خانه

فعلی/ کارت 

 های دارایی

 

ربع سوم سال 

2018 

 

ریاست مالی و 

 اداری

معاون مالی 

 و اداری

  یدارائ مشخصات درج با ها یدارائ سیتابید هیته 5.4.2
نمونه دیتابیس 

دارایی/فارمت الکترونیک 

ترتیب گردید. 

دیتا/معلومات وارد 

دیتابیس گردید و 

دیتابیس دارایی/ثبت 

 اکنون آماده است.

سند/دیتابی

س 

 الکترونیک

راجستر/ثبت 

و دیتابیس 

 دارایی

 دیتابیس

تجدید برای 

بار نخست و 

 ربعوار

 

تحویلخانه 

فعلی/ کارت 

های دارایی/ 

گزارش بررسی 

عینی/ لیست 

 ها

آخر ماه نومبر 

 2018سال 

 

ریاست مالی و 

 اداری

معاون مالی 

 و اداری

 رد که معلومات قیتصد و یدارائ یبند دسته دییتأ 5.4.3

   .است دهیگرد درج سیتابید

 

 

 

        

 دنیچسپان از نانیاطم و ها یدارائ برچسپ چاپ 5.4.4

 و یشناسائ جهت ها یدارائ همه یبررو ها برچسپ

 دسترس در و ضمانت مراقبت، آنها، استفاده از نظارت

 .  ها ییدارا نیا دادن قرار

برچسپ هاچاپ شده در 

تمامی دارایی های 

شناسایی شده چسپانیده 

 شد.

 اسناد

چسپ ها و بر

ستون 

کودینگ ثبت 

 دارایی
 

 شماره و تاریخ

 

یکبار و مبنی 

بر وقوع 

 رویداد

 موجود نیست

آخر ماه 

دیمسبر سال 

2018 

 

ریاست مالی و 

 اداری

معاون مالی 

 و اداری

 .یبررس یعال اداره یها یدارائ ثبت از مراقبت و جادیا 5.4.5
 

ثبت دارایی ها و بررسی 

 عینی صورت گرفت.

 

 

 دیتابیس سند

 

طرزالعمل 

عملیاتی 

معیاری برای 

 شماره وتاریخ
 

 یکبار و ربعوار
 موجود نیست

 

تاییدی اجناس 

در آخر ماه 

 

ریاست مالی و 

 اداری

معاون مالی 

 و اداری
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

تی معیاری طرزالعمل عملیا

برای مدیریت دارایی ها و 

مراقبت از ثبت آنها ترتیب 

 گردید.

ثبت دارایی ها 

 تایید شد

جنوری سال 

2019 

 

طرزالعمل 

عملیاتی معیار 

در آخر ماه 

 جنوری سال

219 

 یتکنالوژ الزم یساختارها یشناسائ و یسرو 5.4.6

 یعال اداره المدت لیطو به مدت انیم یمعلومات

  .یبررس

 

الزامات/موارد نیاز 

زیرساخت آی تی 

 شناسایی گردید.

 اسناد

 68لیست 

اقالم ضروری  

 آی تی

 تاریخ و شماره

 

 

یکبار و هر 

 شش ماه

ندی های نیازم

موجود ارزیابی  

2018در آخر   

 
 

در آخر ربع 

2019سوم سال   

 

ریاست مالی و 

 اداری

معاون مالی 

 و اداری

 ستمیس و اسناد فیآرش و معلومات حفظ و جادیا 5.5

 یبررس یعال اداره در یابیباز
         

 و اسناد یتمام از ستیل بیترت و تیوضع لیتحل  5.5.1

 فیآرش/یهدارنگ به الزم که گذشته سال ده سوابق

   .دارند

 

تحلیل وضعیت صورت 

گرفت و لیست تمامی 

اسناد و سوابق ده سال 

 گذشته ترتیب گردید.

 سند

 

گزارش تحلیل 

وضعیت و 

لیست های 

 اسناد

 شماره و تاریخ

 

 

بررسی یکباره 

 و ساالنه

 

لیست موجود 

اسناد آرشیف 

 شده

 

در آخر ربع دوم 

 2019سال 
 

 

ریاست مالی و 

اداری/شعبه 

 ید و توزیعرس

 
 

 

معاون مالی 

و اداری/ 

 رئیس دفتر

 و حفظ که موجود نیفرام/مقررات/نیقوان یبررس 5.5.2

 و بیترت را یوبررس یمال سابقه گزارشات حذف

 یراب مناسب یسیپال هیته همچنان و دینمایم میتنظ

   .نمودن فیآرش

 

پالیسی آرشیف تجدید 

 هگردید اصالح/

 سند
پالیسی 

 آرشیف
 شماره و تاریخ

 

ررسی یک ب

مرتبه ایی و 

 ساالنه

 

 

اصول/پالیسی 

 موجود آرشیف

 

در ربع سوم 

 2019سال 

ریاست مالی و 

 اداری/

 

شعبه رسید و 

 توزیع

 
 

معاون مالی 

و اداری/ 

 رئیس دفتر
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 نوع  معیار اجرا  اهداف/اهداف فرعی/ فعالیت ها 
منیع 

 معلومات 
 واحد معیار 

تناوب جمع 

 آوری 
  تائید شده   مسؤل معیار هدف  مبنا

 و یکیالکترون/ یتلیجید گونه به که اسناد یشناسائ 5.5.3

  .گردندیم ینگهدار هارد شکل به که اسناد

 

 

 اسناد/سوابق که به گونه

دیجیتلی ثبت گردند 

شناسایی شده و لیست 

آنها تهیه و ترتیب گردیده 

 است.

 سند
 

اسناد/سوابق 

برای دیجیتلی 

سازی 

شناسایی و 

لیست شده 

 اند

 شماره وتاریخ
 

 یکبار و ربعوار

کاپی 

الکترونیک/دیج

یتلی موجود 

 سوابق/اسناد

 

 2019در آخر 

ریاست مالی و 

 اداری/

 

شعبه رسید و 

 توزیع
 

الی معاون م

و اداری/ 

 رئیس دفتر

 منابع اسناد، یکاپ یبرا ازین مورد یفضا صیتشخ 5.5.4

  .یاتیعمل پالن بیترت و یساز تلیجید یاجرا جهت

فضای ذخیره سازی 

شناسایی گردید/منابع و 

پالن دیجیتلی سازی 

 ترتیب گردید.

 

 سند

ساحه/فضا/مو

قعیت/تکنالوژ

 ی معلوماتی

 

 پالن

ارزیابی های 

 الزامات منابع

 

 / اره، تاریخشم

2FT 

 

ارزیابی یک 

مرتبه ایی و 

 شش ماهه

 

فضای ذخیره 

 سازی موجود

 

2019در آخر   

ریاست مالی و 

 اداری/

 

شعبه رسید و 

 توزیع
 

معاون مالی 

و اداری/ 

 رئیس دفتر

 درکار ها/ اسناد دیجیتل سازی و آرشیف نمودن  5.5.5

 .دوره های زمانی

فضای ذخیره سازی یک 

مرتبه ایی و دیجیتلی 

زی تکمیل گردید.سا  

بررسی، ذخیره سازی و 

دیجیتلی سازی بعدی نیز 

زمان بندی شده و تکمیل 

 گردید.

دیجیتلی 

سازی فضای 

 ذخیره سازی

 

لیست سوابق 

یا اسناد 

آرشیف 

شده/دیجیتل

 ی سازی شده

 شماره، تاریخ،

دیتابیس/اسناد 

 دیجیتلی

 

ارزیابی یک 

مرتبه ایی و 

 ربعوار

اسناد فعلی 

مانند آخر سال 

آرشیف و  2018

ذخیره شده 

 است.

 

2019در آخر   

ریاست مالی و 

 اداری/

 

شعبه رسید و 

 توزیع
 

معاون مالی 

و اداری/ 

 رئیس دفتر
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پالن تطبیق متریکس :2ضمیمه  

تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

 تعریف مجدد نقش اداره عالی بررسی برای ذینفعان از طریق ایجاد چارچوب قانونی مناسب و تحکیم روابط با ذینفعان: 1هدف 

گسترش و  1.1

تحکیم روابط با تمام 

ذینفعان و توسعه 

استراتیژی ارتباطات با 

 ذینفعان ا

از تسلیم دهی به موقع گزارشات بررسی  1.1.1

با شورای ملی و دفتر و تحکیم روابط 

مقام ریاست جمهوری جهت دستیابی به 

پیگیری مؤثر و اتخاذ عمل از سوی 

مسؤلین اجرائیه و بررسی قانونی از سوی 

های ذیربط پارلمان )مجلس  کمیته

گزارشات بررسی  نمایندگان ( روی 

 اطمینان حاصل شود. 

مشارکت ذینفان تطبیق استراتیژی  1.1.2

Stakeholder engagement 

strategy)      ( و ارتباطات با شورای ملی

از  گسترش نظارت  جهت  PAC  و کمیته

گزارشات بررسی، اتخاذ عمل از سوی 

مشاهدات و در مورد  حکومت و پیگیری 

حسابات عامه  کمیتهاز طرف سفارشات  

 . صورت کیرد 

 گزارشات بررسی

تقدیر نامه برای نشست 

های کمیته حسابات 

 عامه

 

 

 

 

 

 استراتیژی ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 

های پیگیریمکتوب   

 

در جریان شش ماه 

 سال

دو هفته  جریان در

 تسلیم دهی

 

 

 

 

 

استراتیژی مورد 

تأیید قرار گرفته و 

در ویب سایت 

اداره نشر شده/با 

راجع شریک م

 ساخته شده است

 

 

 

مکتوب نخستین 

پیگیری در جریان 

هفته اول گزارشدهی 

صادر گردد و هر 

بعد پیگیری  دوماه

 شود

 هر سال

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-22 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

 

 

انتوسای/آی دی 

آی/اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

 اداره عالی برسی

 

 

اداره عالی 

 بررسی

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

رئیس، کمیته 

 حساب قطعیه

رئیس، پالن و 

 پالیسی

 

 

 

 

 

 

رئیس، بررسی 

/ آمرروابط عملکرد

عامه/ معاون مالی و 

 اداری

 

 

 

تمام رپیس 

 ها/معاون مسلکی

 

 

 

گزارش ها از 

سوی کمیته 
محاسبات عامه 

مورد غور و 

بررسی قرار نمی 

 گیرد.

 

 

 

 

تراتیژی با اس

مراجع تحت 

تفتیش/ذینفعان 
شریک ساخته 

 نشد

 

 

 

 

مکتوب ها به 

 تأخیر افتادند
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

 و شده یبازرس مراجع با ارتباط حفظ 1.1.3

 و سفارشات قیتطب از متداوم یریگیپ

 مربوط مراجع توسط یبررس یها افتهی

تمام قضایای جعل، فعالیت های غیر  1.1.4

قانونی و یا هم موارد اختالس به لوی 

سارنوالی و سایر نهادهای مربوطه ارجاع 

گردد و نشست های ربعوار/دورانی با آنها 

به منظور تبادل معلومات و پیگیری روی 

 موضوعات عملی برگزار گردد.

ویب سایت از نشر گزارشات بررسی در  1.1.5

رسمی اداره عالی بررسی اطمینان حاصل 

شود، روابط با نهادهای تمویل کننده و 

حمایت کننده حفظ گردد،در مراسم 

ارزیابی های مربوطه که از سوی نهادهای 

تمویل کننده و انتوسای برگزار می شود 

و هم در ارزیابی دوجانبه از سوی سایر 

ادارات عالی بررسی اشتراک صورت 

 گیرد.

قضایا ارجاع 

گردید/نشست ها 

 برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجدید/ابدیت ویب 

 سایت

 

 

 

 

 

 

تفاهمنامه ها با ادارات 

 عالی تفتیش

 

 ارزیابی های بیرونی

هفته  2در جریان 

نشست  4یافته ها/

 در یک سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجدید/

 ابدیت هفته وار

 

 

 

 

امضای تفاهمنامه  

با اداره عالی 

 تفتیش تاجکستان

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-22 

 

 

 

 

 

2018-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

ادارات عالی 

افغانستان و 

 تاجکستان

 

ره عالی ادا

 بررسی

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

مشاور 

حقوقی/معاون 

 مسلکی

 

 

 

 

 

 

 

معاون مسلکی، 

اداری معاون مالی و 

دفترو رئیس   

 

 

 

 

 

 

نشست ها برگزار 

 نشدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بازبینی 

دوجانبه سهم 

 گرفته نشد

 

 

 

 

 

تأخیر در پروسه 

 تأییدی

 



2022-2018پالن استراتیژیک   اداره عالی بررسی 

 

Page ║ 108  

 

تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

فاهمنامه های دوجانبه مبنی بر توافق ت 1.1.6

طرفین جهت همکاری با سایر ادارات 

 عالی بررسی عندالضرورت امضاء گردد.

اشتراک در بررسی های مشترک/  1.1.7

  ادارات عالی بررسی موازی با سایر

 
مامی اشتراک در ت

ی هاارزیاب  

 

 

22-2018  

 

 

 

 

 

 رئیس دفتر

 مرور  

قانون  مرور  1.2

فعلی بررسی و ارائه 

مسوده قانون جدید 

جهت تصویب به بررسی 

شورای ملی و داشتن 

 اچرای برای  منابع قانونی 

وجوه  نه بررسی مستقال

عامه در مطابقت با بهترین 

 شیوه های بین المللی

خالها/ضعف ها در مقایسه با بهترین  1.2.1

منظور رسیدن به یک اداره عالی بررسی  شیوه ها به

مستقل تحلیل شود و مزایا و تأثیر تغییرات 

پیشنهاد شده در قانون اداره عالی  بررسی جهت 

تأمین شفافیت، پاسخگویی و حکومتداری خوب 

 ارزیابی گردد.

با ذینفعان مربوطه برای اخذ دیدگاه  1.2.2

شوره صورت گیرد و در م ها و پیشنهادات شان

ده تجدید شده قانون بررسی آنها را راستای مسو

 دخیل سازیم.

 

 

ارزیابی قانون بررسی و 

 تحلیل خال ها

 

 

ذینفعان با مشور  

 

 

 

 

 مسوده تعدیالت

 

 طرح بنچمارک

 

تحلیل خالها، 

گزارش بهترین 

عملکرد و مسوده 

تعدیالت در ماه 

2019مارچ   

 

 

 

 

 

 

شوره در ماه م

تکمیل  2019جون 

 گردد

در ماه پروپوزل 

اکتوبر به شورای 

ملی تسلیم داده 

 شود

2018-19 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

2019 

اداره عالی 

بررسی/ 

کارشناس اصالح 

قانون اتحادیه 

پاروا  

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی/ذینفعان

 

اداره عالی 

 بررسی

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

ور مشا

حقوقی/کمیته 

بازبینی قانون/ 

 معاون مسلکی

گزارش و مسوده 

تعدیل قانون به 

 تأخیر افتاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشوره ذینفعان 

 به تعویق افتاد
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

تجدید شده قانون  اداره  ارایه مسوده  1.2.3

مقامات مربوطه و به   عالی بررسی جهت تصویب 

 شورای ملی .

تعقیب و پیگیری با نهادهای تمویل  1.2.4

تجدید شده قانون  ارایه مسوده کننده به منظور 

اداره  به شورای ملی جهت تصویب به عنوان 

  ARTF IPارک و طلب تشویق تحت برنامه بنچم

PLUS /SRBC.صورت گیرد  

 

درخواست 

بنچمارک در ماه 

ارسال  2019مارچ 

 گردد

اداره عالی 

 بررسی

 

تسلیم دهی به 

 تأخیر افتاد

 

درخواست به 

تأخیر افتاد و یا 

 هم ارسال نشد

آغاز و تقویت  1.3

مشارکت شهروندان 

 در روند بررسی

د امور ارزیابی چالش های موجو 1.3.1

مشارکتی  و فرصت های اداره عالی بررسی به منظور 

دخیل سازی نهادهای جامعه مدنی به مثابه قدرت 

نفوذ جهت افزایش مؤثریت بررسی بیرونی و توسعه 

 چارچوب ارتباطات و دخیل سازی شهروندان. 

 

 

تطبیق میکانیزم اخذ نظریات و  1.3.2

دیدگاه های نهادهای جامعه مدنی جهت پالنگذاری 

 سی مشارکتیبرر

 

/رچوباچ  

 میکانیزم 

 

 

 

 

 

 

 

پالن دخیل سازی در 

 بررسی عملکرد

 

 

تشخیص مشارکتی 

تکمیل گردید و 

چارچوب مورد تأیید 

 قرار گرفت

 

 

 

 

پالن ها ترتیب 

گردیده و در حد 

بررسی  2اقل 

عملکرد تطبیق 

 شد

 

 
 

 

 

 

2019 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک جهانی/ 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 معاون مسلکی

 

 

 

 

تأخیر در ترتیب و 

 تأییدی

 

 

 

 

بررسی عملکرد 

برای پالن های 

عملی مشخص 

 نشد
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

 

تهیه و ترتیب پالن های عملی و تطبیق آنها . 1.3.3

برای دخیل سازی نهادهای جامعه مدنی از سوی 

 اداره عالی بررسی در انجام بررسی های عملکرد.

 

نشر به موقع گزارشات بررسی در ویب سایت 1.3.4

 این اداره

 

تنظیم و ترتیب مشارکت/دخیل سازی 1.3.5

ره عالی بررسی به منظور شهروندان از طریق ادا

جمع آوری نظریات نهادهای جامعه مدنی در مورد 

 گزارشات بررسی

ارتقای ظرفیت و دانش مسلکی روی چگونگی 1.3.6

 تطبیق شیوه های مشارکت شهروندان

  

 

گزارش های منتشر 

 شده

 

 

 

 سیستم دخیل سازی

 

 

رنامه های آمزشی ب

 ارتقای ظرفیت

گزارش بررسی  5

 عملکرد نشر شد

 

 

سیستم دخیل 

سازی در ربع سوم 

طرح گردد 2019  

برنامه  2حد اقل 

آموزشی برگزار 

 گردید

2019 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

بررسی عملکرد 

 نشر نشد

 

 

سیستم ترتیب 

 نگردید

 

 

 برنامه ترتیب/

 برگزار نگردید

مشارکت در روند  1.4

اصالحات پالن بهبود 

 -عملکرد مالی

پروژه بهبود 

تطبیق یک میکانیزم به منظور   . 1.4.1

ت و بخش تشخیص و تعیین اصالحات دارای اولوی

 بهبود عملکرد مالیهای اساسی برای 

 

کمیته به منظور 

 تشخیص اولویت

 

 

کمیته در ربع سوم 

تعیین  2018سال 

 میگردد

 

 

2018 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 معاون مسلکی

 معاون مالی و اداری

 

 معاون مسلکی

 معاون مالی و اداری

 

 

تأخیر در تأییدی 

 FPIPپالن 
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

مدیریت 

(و FPIP-FSPمالی)

دستیابی به اهداف 

 اصالحات

ترتیب پالن های تناوبی ساالنه برای  . 1.4.2

و سال های  2019در سال  بهبود عملکرد مالیپالن 

 بعد

 

 

نظارت از تطبیق پالن در هر شش  1.4.3

ماه و ارزیابی ساالنه براساس شرایط و مقتضیات 

ایی هافمیس وزارت مالیه و ارزیابی ن سیستم تطبیق 

 حکومت/تمویل کنندگانکننده از سوی تیم ارزیابی 

 

 

مرور پالن های اجرایی ساالنه جهت آغاز 1.4.4 .

ه به با توجبرای سال مربوط پالن بهبود عملکرد مالی

روی توجه باقی مانده و فعالیت های دوامدار و 

 ساحات دارای اولویت جدید.

برای  FPIPپالن ساالنه 

به  2019-2022سالهای 

 شمول پالن های ساالنه

 

 

در افمیس  FPIPپالن 

 اپلود گردید

 

 

 

 ارزیابی و گزارش

 

 FPIPاولویت های

 دوباره مرور گردید

 

FPIP پالنهای/

ساالنه در جنوری 

 آماده باشد. 2019

 

 

 

FPIP پالن ساالنه/

 25در  2019

اپلود  2019وری جن

 گردید.

 

ارزیابی هر شش 

 ماه بعد

ارزیابی مجدد در 

هفته  2جریان 

ارزیابی ماهوار 

وزارت مالیه 

 تکمیل گردید

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019-22 

 

اداره عالی 

 بررسی/

کارشناس بانک 

 جهانی

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

اداره عالی 

بررسی/وزارت 

 مالیه

 

اداره عالی 

 بررسی

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 اشخاص مسؤل

/ریاست دفتر 

/ریاست مالی 

واداری ، امریت 

مشارکت عامه و 

 تفتیش عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأخیر در اپلود یا 

 ارزیابی

تقویت  1.5

فیت کمیته حسابات ظر

نشست ها، ورکشاپ ها و سمینارهای  1.5.1

رای کمیته حسابات عامه و بآشناسازی 

روی  به  منظور بحث  داراالنشاء آن 

نشست ها، ورکشاپ 

 ها، پریزینتیشن ها

 

 

نشست  2حداقل 

یا پریزینتیشن در 

 هر سال

 

2018-22. 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

- 

 

 

 

 معاون مسلکی

فعالیت به تعویق 

افتاده 

است/منظور 

کمیسیون 
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

عامه به منظور نظارت و 

 بررسی مؤثر قانونی

اهمیت انواع بررسی ها، محتویات 

نظارت به موقع  جهت  گزارشات بررسی 

 گردد.دایر  گزارشات بررسی 

 

یادداشت های مهم،  خالصه ها، 1.5.2

مشاهدات بررسی، سفارشات و منابع 

مورد نیاز برای استفاده کمیته حسابات 

عامه در جریان بررسی اجرائیوی فراهم 

  گردد.

نظریات و دیدگاه ها برای کمیته حسابات  1.5.3

عامه در مورد گزارش اقدامات اتخاذ شده و پیگیری 

ن از سوی مسؤلین اجرائیوی/هیئت رهبری پیرامو

مشاهدات بررسی و سفارشات و همچنان اقدامات 

که از این گزارشات و سفارشات کمیته حسابات 

 عامه بوجود می آید  فراهم گردد. 

یک شخص مسؤل/کارشناس در اداره عالی  1.5.4

بررسی به منظور روابط منظم با قوه مقننه و کمیته 

حسابات عامه و به هدف فراهم کردن منابع یا 

 

 

 

 

 

یادداشت نکات مهم 

گزارش تفتی توسط 

 اداره عالی تفتیش

 

 

 

عالی نظریات اداره 

بررسی در باره اقدام 

اتخاذ شده از سوی 

 مرجع تحت بررسی

 

شخص ارتباطی/آمریت 

 روابط با پارلمان

 

 

 

 

 

حمایت تخنیکی به 

 کمیته محاسبات عامه

 

 

 

 

 

 

یادداشت نکات 

روز قبل  مهم سه

از جلسه کمیته 

حسابات عامه 

 تهیی گردد

 

 

ه نظریات در بار

اقدامات اتخاذ 

شده در جریان دو 

 هفته بدست آمده

 

تأییدی تشکیل در 

ربع دوم سال 

اخذ شده 2019

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-22 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

 

 

SAO 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی/

گزارش بررسی 

تفتیش/ 

کمیسیون 

 خدمات ملکی

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

اصالحات اخذ 

 نگردیده است

فعالیت ها به 

تأخیر 

افتاد/تأییدی 

 کمیته
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

یته حسابات عامه و داراالنشاء آن همکاری با کم

 تعیین گردد.

 

پرسونل  و پشتیبانی حمایت فراهم کردن   1.5.5

تفتیش و همکاری دوامدار تخنیکی با سکرتریت 

  کمیته حسابات عامه 

حد اقل یک 

شخص در ربع دوم 

نماینده  2019سال 

 تعیین گردد.

 

 

 

 

 

2019 

 

اداره عالی 

بررسی/ کمیته 

 محاسبات عامه

 

نظارت از  1.6

های تعین شده بنچمارک 

به اداره عالی بررسی از 

دونرها، انتوسای  سوی 

وغیره جهت هماهنگی 

 مؤثر ذینفعان 

مورد نیاز پروسه های  در تمام ت کرش 1.6.1

انتوسای/آی دی آی، اسوسای،  اداره  در 

ایکوسای و تمویل کننده گان با بنچمارک 

ها و همچنان رسیدن به بنچمارک ها به 

 اسرع وقت. 

 

 

اطیمنان از دستیابی به موقع و 1.6.2

  باکیقیت به بنجمارک ها ی  تشویقی

IP Triggers) (  و نظارت وزارت و

  دارات  از تطبیق سفارشات تفتیش

اطمینان از اینکه تمام فند های  1.6.3

تشویقی مربوط به بنچمارک های دونر 

ها به اداره عالی تفتیش در وقت معینه 

 هآن تطبیق و فند های تشویقی مربوط

اشتراک و دستیابی به 

 بنچمارک ها

 

 

 

 

رعایت و مطابقت با 

 بنچمارک ها

 

 

 

 

و  رعایتپذیرش 

دریافت مشوق از سوی 

حکومت جمهوری 

 اسالمی افغانستان

 

اشتراک و مطابقت 

 با وقت معینه

 

 

 

حکومت جمهوری 

اسالمی افغانستان 

مامی قروض را ت

 بدست آورد.

 

 

 

 

2018-22 

 

 

اداره عالی 

بررسی، 

انتوسای/آی دی 

آی، اسوسای، 

ایکوسای، تمویل 

 کننده گان

 

 

 

 

- 

 

معاون 

مسلکی/رئیس 

دفتر/رئیس  تفتیش 

مساعدت های 

 خارجی

 

 

اشتراک و رعایت 

به دلیل نظارت 

ضعیف یا عدم 

معلومات صورت 

 نگرفته است
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

توسطه دونر ها به دولت جمهوری 

 اسالمی افغانستان پرداخت گردد.

 کارمندان مسلکی سازی و ارتقای ظرفیتتوسعه سازمانی، : 2هدف 

 اجرای .2.1

 بازنگری سازمانی و 

بازتاب  وظیفوی و

برای توسعه در  سفارشات 

، استر منابع استراتیژی 

بشری و ساختار 

 تشکیالتی.  

 

باز بینی وظیفوی با حمایت کارشناس 2.1.1

بیرونی انجام می شود که وی از تمام خال ها 

ا صالحیت در مراحل وظیفوی در مقایسه ب

های وظیفوی، مفیدیت و مؤثریت عملکرد، 

نقش و مسؤلیت ها براساس بهترین اصول 

 ارزیابی نماید.

سفارشات الزم بازبینی وظیفوی در 2.1.2

استراتیژی منابع بشری و ساختار تشکیالتی 

اداره به شمول ساختار تشکیالتی جدید 

 اولویت بندی و مدغم گردد.

 

یسیون جهت اخذ منظوری  ازکم2.1.3

خدمات ملکی و مستقل صالحات اداری و 

دولت برای ساختار و پروسه های بهتر مانند؛ 

 ( سعی و کوشش صورت گیرد.CBR)برنامه 

 

 

گزارش بررسی 

وظیفوی مشاورین 

 خارجی

 

 

 

 

گزارش با اولویت ها 

گردد تایید  

 

 

 

 

مسوده استراتیژی و 

 تشکیل منابع بشری

 

تشکیل جدید تطبیق 

 گردیده است

 

 

 هگزارش در ماه م

2019سال   

 

 

 

 

در ربع دوم سال 

2019 

 

 

 

 

 

 

در ربع سوم سال 

2019 

 

2020ربع اول سال   

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

2020 

 

 

EU-SBC 

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

معاون مالی و 

اداری/رئیس منابع 

و رئیس مالی بشری 

 و اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون 

مسلکی/معاون مالی 

 و اداری

تأخیر در بازبینی 

وظیفوی به دلیل 

تأخیر در 

استخدام 

 کارشناس

تمام فعالیت ها به 

دلیل تأخیر در 

گزارش، به تعویق 

 افتادند
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

مراحل  بهتر و مؤثر منابع بشری و سازمانی  1.1.5

ایجاد و انجام شود، در صورت نیاز با حمایت 

کارشناس خارجی برای اداره عالی بررسی جهت 

داره در مطابقت با قانون اجرای صالحیت های ا

 بررسی صورت گیرد.

پیگیری با تمویل کننده گان جهت طرح  1.1.6

تطبیق نتایج بازبینی وظیفوی و ترتیب ساختار 

تشکیالتی از سوی حکومت به حیث بنچمارک، و 

 ARTF IP Plusجستجوی برنامه تشویقی تحت

 حمایت کارشناس

 

 

 

 

 

 

 بنچمارک طرح گردید

 

 

 

در ربع سوم سال 

2020 

 

 

 

 

درخواست/پروپوز

ع نخست ل در رب

تسلیم  2019سال 

 داده شود.

2020 

 

2020 

 

 

 

 

2022 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 پالنو تطبیق  طرح  2.2

 در های استراتیژی  

تکنالوژی  بررسی

 و ، مالی IT)معلوماتی)

 عملکرد 

 

ترتیب استراتیژی مشخص و پالن های 2.2.1

، آی تیعملیاتی برای اجرای تفتیش 

تصدیهای دولتی و پالن استراتیژی بررسی 

 عملکرد. 

 

جستجوی حمایت بیرونی با استخدام 2.22

 مشاورین داخلی و خارجی برای اجرای 

بررسی آی تی، تصدیهای استراتیژی های 

 دولتی و بررسی عملکرد. 

 

استراتیژی و پالن های 

 عملیاتی

 

 

 

 حمایت های بیرونی

 

 

 

برنامه های آموزشی و 

 ارتقای ظرفیت

ر ربع سوم سال د

طرح می  2019

 گردد

 

کارشناسان در ربع 

سال  دوم

)بررسی 2019

تی( و  عملکرد/آی

سال  سومدر ربع 

)تصدی های 2019

 دولتی(

 

 3الی  2حد اقل 

برنامه آموزشی در 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

بررسی/بانک 

جهانی برای 

 کارشناسان

 

 

 

- 

 

 

معاون 

ریاست مسلکی/

 های مرتبط

استخدام 

مشاورین به 

تاخیر افتاد/اداره 

عالی بررسی 

نتوانست اسناد را 

تکمیل نماید 

امی ازینرو تم

فعالیت به تاخیر 

 افتاد.
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

ارتقای ظرفیت جهت تطبیق پالن های 2.2.3

 استراتیژی .  

 

 2020ربع دوم سال 

 برگزار می گرد

2019-20 

اکادمی تاسیس 2.3

بررسی برای ارتقای 

ظرفیت داخلی 

 کارمندان   

 

مرور پروپوزل فعلی اکادمی بررسی،  2.3.1

مرور آن جهت نیارمندی های اداره عالی بررسی و 

 ترتیب پروپوزل جدید مناسب باشد.

 

اخذ منظوری از نهاد های مربوطه  2.3.2

فردات دولت جهت تأسیس اکادمی بررسی، م

درسی، ساختار تشکیالتی، استخدام کارمندان، 

 زیر بنآها و بودج ه الزم. 

 

 

کسب و حصول سایر منابع که مرتبط  2.3.3

 به  اکادمی بررسی باشد. 

 

 

خریداری زمین برای اعمار اکادمی و  2.3.4

 ایجاد زیر ساخت های مربوطه آن

 پروپوزل اصالح شده

 

 

 

 

 

 تاییدی  حکومت

 

 

 

 

 حمایت بیرونی

 

 

 

 خریداری زمین

 

 

اصالح پروپوزل 

شده در ماه جون 

2019 

 

جهت تاییدی در 

 2019آخر سال 

تسلیم داده می 

 شود

 

 

 3الی  2حد اقل 

ابع در سال من

بدست  2019

 خواهد آمد.

 

تمامی فعالیت های 

بعدی پس از 

یدی به اسرع تای

وقت صورت می 

 گیرد.

 

 

 

2019-22 

 

اداره عالی 

بررسی/ حکومت 

 و جناح بیرونی

 

معاون مالی و 

اداری/ رئیس منابع 

بشری و رئیس مالی 

 و اداری

پروپوزل به تاخیر 

افتاد/ تاییدی 

حکومت به تاخیر 

افتاد/ کمک های 

حکومت یا از 

سوی نهادهای 

خارجی به تاخیر 

افتاده و هم در 

نیست.دست   
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

نهائی سازی  نقشه و معماری تعمیر و  2.3.5

ختمانی تعمیر به سایر زیرساخت ها، آغاز کار سا

اسرع وقت و مجهز نمودن تعمیر با  امکانات 

 مناسب، زیربناها، وسایل و منابع انسانی . 

تهیه و ترتیب نصاب و مفردات درسی  2.3.6

 و انتخاب رشته ها،قبل از آغاز درس. 

حصول به موقع اطمینان از فعالیت  2.3.7

 اکادمی

 

تصدیق نامه ایجاد مرکز امتحان برای  2.3.8

 خذ امتحانات آن  و ا  CISAو  CIAهای 

هماهنگی و تسهیل اخذ تصدیقنامه  2.3.9

 CA , CIA, CISAهای معتبر و مسلکی مانند؛

,CGAP , MBAACCA  برای کارمندان اداره

 عالی بررسی 

 

تسهیالت و دیزاین 

 تایید شده

 

 

 

نصاب درسی/مفردات 

سیدر  

 

ی در دمپروسه ایجاد اکا

 جریان است

 

 

 مرکز فعال امتحان

 

 

صدور تصدیقنامه 

مسلکی هماهنگ شده 

 است

تشویق کارمندان در  .2.4

راستای ارتقای ظرفیت  

بدست آوردن تصدیقنامه 

 ها ی مسلکی 

کارمندان برای اخذ نویسی  نام تشخیص و . 2.4.1

 تصدیقنامه 

 

ثبت نام برای تصدیق 

 نامه

 

جوهو  

 5در هر سال  

 کارمند ثبت نماید

 

 
 

2018-22 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

- 

 

معاون مالی و اداری  

ریاست های مالی و 

 منابع بشری

 

کارمندان 

بط/مناسب مرت

شناسائی 

 نگردیده است
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

منابع مربوط در حکومت و از طریق شناسایی  2.4.2

نهاد های حمایت کننده جهت تمویل و هماهنگی 

 نها  آ

 

یکانیزم جهت حفظ و اجرای م ترتیب 2.4.3

کارمندان که از طریق اداره عالی بررسی تصدیق 

نامه اخذ مینماید تا حداقل برای یک دوره تعهد 

 شده در این اداره باشند.

ایجاد حصول اطمینان از ارتقای وظیفوی و  2.4.4

مناسب برای کارمندان که مدرک مسلکی انگسزه 

 بدست آورده اند.  

 

 

 

 میکانیزم تعهد

 

 

 

پالیسی 

 پیشرفت/توسعه شغلی

بودجه برای 

کاندیدای راجستر 

 شده

 

 

تمام کاندیدای که 

تمویل میگردد 

باید یک تعهد نامه 

را برای مدت سه 

 سال امضا نماید.

پالیسی در سند 

ی منابع ژاستراتی

بشری شامل 

 گرددیده.
 

 

2018-22 

 

 

 

سال 

تادیه/پردا

خت 

 مصارف

 

 

سال نهائی 

سازی سند 

ی ژاستراتی

منابع 

 بشری

بانک     دولت

 جهانی 

 

 

اداره عالی   

 بررسی

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

براساس 

ساختار 

 مصرف

- 

 

 

 

 

- 

 

 ریاست ها

بودیجه کافی در 

دسترس نیست / 

کارمندان راضی 

نیستند تا یک 

تعهد نشان دهند/ 

پالیسی مناسب 

ترقی شغلی 

ترتیب نگردیده 

 است.

 

ارتقای ظرفیت   2.5

 ه منظور انجام کارمندان ب

بررسی مالی )حساب 

ای مبنیکه برزمانیقطعیه( 

 استدردهای  نقدینگی

IPSAS  میگردد رتیب ت 

 

روند بررسی حساب قطعیه دولت از  تقویت 2.5.1

پذیرفتن یک  طریق آمریت بررسی حساب قطعیه،

میکانیزم برای آن و همچنان در صورت نیاز به 

ارتقای ظرفیت بررسی حساب قطعیه از کارشناس 

 خارجی نیز کمک اخذ گردد.

 

ارتقای ظرفیت برای بررسی دقیق  گزارش   2.5.2 

( و AFMISطعیه ومعلومات سیستم )ماهوار ق

 آمریت تصویب قطعیه 

 میکانیزم /

 

 

 

 

 

 

 

پروپوزل تسلیم 

شده و تصویب آن 

-2018در سالهای 

2019. 

 اخذ گردیده است

 

 

-2018در هر سال 

به حمایت   22

اداره عالی تفتیش 

19-2018  

 

2018-22. 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

مطابق 

به 

مصارف  

ادارات 

عالی 

تفتیش/ 

انستیت

وت های 

 

معاون مسلکی و 

آمریت معاون اداری 

قطعیه/ ریاست های 

منابع بشری/ اداری 

 و مالی

 

 

آمریت قطعیه تا 

حال منظور 

نگردیده  و یا 

منظوری آن 

معطل گردیده/ 

آموزش  های الزم 

گردیده/  تدویر ن

کارمندان مشخص 

برای دریافت 

تصدیقنامه 
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

ادغام نتایج  بررسی در روند بررسی حساب قطعیه 

 دولت

 

ارچوب  آموزش و ارتقای ظرفیت در بخش چ  2.5.3 

 IPSASگزارش دهی مالی براساس نقدی 

آموزش و ارتقای ظرفیت  در بخش   2.5.4

( برای 4رهنمودهای بررسی مالی انتوسای )سطح 

 اجرای بررسی مالی  

تشویق کارمندان برای اخذ سند های   2.5.5

مسلکی بررسی وگماشتن آنها در تفتیش حساب 

 قطعیه  

کارمندان آموزش دیده 

 برای بررسی قطعیه

 

 

 

 

 

 

 

کارمندان راجستر شده 

برای تصدیق دهی 

 مربوطه

حد اقل یک برنامه 

آموزشی تدویر 

 میگردد

 

-2ساالنه حد اقل 

تن کارمندان  3

جهت  دریافت 

سرتیفیکیت/تصد

یقنامه 
CGAP/ACCA 

 تشویق میگردد

 

 

اداره عالی 

دیگر  / تفتیش 

دارات عالی ا

بانک  / تفتیش 

 جهانی

تصدیق 

 دهی

 

راجستر نشده 

 اند.

 

اجرای نیاز سنجی   2.6

برنامه  نظیم  آموزشی و ت

داخلی ارتقای های 

ظرفیت در همکاری با 

سایر نهاد ها و ادارات 

 عالی تفتیش

  

مرور نیازهای آموزشی و انجام نیاز سنجی   2.6.1

اسی و اصالح جدید آموزشی برای فعالیت های اس

 محور

 

آموزش و ارتقای ظرفیت بررسان و   2.6.2

سربررسان در کورس های عالی بررسی مالی 

)همچنان تصدی های دولتی(، بررسی رعایت قوانین 

و بررسی عملکرد و همچنان در  سایر موضوعات 

 در محیط آی تی مرتبط برای اجرای تفتیش

از سنجی آموزشینی  

 

 

 

 

 

 برنامه های آموزشی

 

 

 

 

نیاز سنجی 

در ربع    آموزشی

 اول  سالهای

 .2021و  2019

 

حد اقل یک برنامه 

آموزشی داخلی در 

ر اداره و یکی د

سایر ادارات عالی 

تفتیش برای هر 

 مضمون در سالهای

2018-22. 

 

2019/2021 

 

 

 

 

 

 

2018-22 

 

 

 

اداره عالی 

 تفتیش

 

 

 

اداره عالی 

ادارات  / تفتیش 

 / عالی تفتیش 

 بانک جهانی

 

 

 

 

- 

 

طبق 

مصارف/

 هزینه

 

 

 

 

 

به 

اساس 

مصارف 

معاون مسلکی ، 

معاون مالی و 

 اداری/ریاست دفتر

منابع بشری، اداری 

ش و مالی / تفتی

مساعدت های 

 / خارجی 

نیاز سنجی 

معطل  آموزشی

 است  گردیده

 

برنامه آموزشی در 

دیگر ادارات عالی 

تفتیش تدویر 

 / نگردیده اند 

بودیجه غیر کافی 

 /نامناسب
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

 

 

 جلب حمایت کارشناسان خارجی از طریق  2.6.3

استخدام یک شرکت مشورتی جهت اجرای 

بررسی مالی مساعدت های تمویل کننده گان  

پالن بهبود عملکرد  طوریکه در چارچوب برنامه

آمده FPIP-FSPپروژه بهبود مدیریت مالی -مالی

 است.  

 

تهیه و انتشار، آموزش و معلومات در مورد   2.6.4

IPSAS ،IFRS   و سایر معیارات محاسبه و گزارش

ی مورد نیاز طوریکه مطابق به قوانین نافذه ده

 افغانستان و مرتبط به  کارمندان باشد.  

 

 

 

 

 

 

حمایت مشوره دهی 

 بیرونی/خارجی

 

 

 

برنامه های آموزشی 

تخصصی در رابطه به  

 معیارهای محاسبه

 

 

میکانیزم مرور گزارش 

 تفتیش

 

یک تن مشاور در  

 2019ربع اول سال 

یش و برای تفت

برنامه های 

-2019آموزشی   

22  

 

حد اقل یک برنامه 

آموزشی داخلی در 

اداره و یکی  دیگر  

در سایر ادارات 

عالی تفتیش / یا با 

مشارکت حمایت 

بیرونی برای هر 

 ر سالهایمضمون د

2018-22. 

در اواخر ماه جون 

  2019 سال

میکانیزم تنظیم 

شده است و برنامه 

های آموزشی 

تخصصی 

سازماندهی شده 

 است

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بانک جهانی

 

 

 

 

 

اداره عالی 

تفتیش/ ادارات 

عالی تفتیش / 

 بانک جهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

رقابتی 

 /هزینه

 

مصارف/

هزینه 

های 

 مربوطه

 

 

 

 

- 

 

 

 

 دهی مشاوره

بیرونی تعویق 

 گردیده

 

 

 

برنامه آموزشی در 

دیگر ادارات عالی 

تفتیش تنظیم 

 / نگردیده اند 

بودیجه غیر کافی 

 /نامناسب

 

 

 

 

 

مکانیزم راه 

اندازی/ منظم 

نشده و آموزش 

 داده نشده است
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

ارتقای ظرفیت در بخش گزارش دهی    2.6.5

بررسی کیفیت از طریق ایجاد یک کمیته تصحیح 

جهت بازخوانی مسوده گزارش قبل از امضآ و 

 منظوری آن از سوی رئیس اداره عالی بررسی.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

: گسترش ساحات تحت  پوشش بررسی  و بهبود کیفیت ومؤثریت تفتیش3هدف   

اجرای بیشتربررسی   3.1

عملکرد، گسترش ساحه 

بررسی رعایت قوانین 

ومقررات و اجرای بررسی 

 صورت حساب های مالی

تصدی های دولتی 

 آی تی وبررسی

 اولویت ها و  بررسیمطابق به استراتیزی   3.1.1 

و تعداد بیشتر  وسعت داده شودبررسی عملکرد ،

 بررسی عملکرد اجرا شود. 

 

تعداد زیاد تفتیش 

 عملکرد

 

 

 

حد اقل پنج 

گزارش تفتیش 

عملکرد در 

-2018سالهای 

و پنج   2019

 نآ به تعقیبدیگر

2018-22 

 

 

 

 

اداره عالی 

بانک بررسی/ 

جهانی  

)متخصص 

 تفتیش عمکرد(

 

به 

اساس 

 مصارف/

 هزینه

 

 

معاون مسلکی/ آمر 

 تفتیش عملکرد

 

 

 

 

تعداد مورد نیاز 

تفتیش عمکرد 

د صورت نگرفته ان

وگزارش ارایه 

 نشده است
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

 

 

ارایه از طریق ب همکاری تمویل کننده لج  3.1.2

تعداد بیشتر گزارشات بررسی عملکرد منحیث 

تحت برنامه   جلب حمایت آنها مارک و بنچیک 

ARTF IP plus  

 

 

بررسی تصدی  با پالن استراتیژیک  مطابق 3.1.3

الزم است با تصدی های دولتی بررسی های دولتی، 

حسابات مالی صورت وارایه نظر داشت آمدگی در 

 انها  صورت گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارک و درخواست بنچم

ارسال گزارش تفتیش 

عملکرد به عنوان 

 .معیار/ بنچمارک

 

 

/وضعیت حساس سازی 

 تصدیهای دولتی / 

صورتحساب بررسی 

 مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درخواست در ربع 

/  2019اول سال 

بنچمارک /شاخص 

رعایت از قوانین 

در ربع اول هر 

 سال

 

یادداشت 

حساسیت در ماه 

  2019مارچ سال  

ارسال شده است. 

  2019در سال 

تفتیش/بررسی 

صورتحساب حد 

تصدی   2-3اقل  

دولتی به طور 

آزمایشی انجام 

شده است و بعد از 

آن  طبق دسترس 

رتحساب بودن صو

تصدیهای دولتی و 

در دسترس بودن 

شرکتها تحت 

چارچوب توافقنامه  

پالن ساخته شده 

 است.

 

 

 

 

 

2019 / 

2018-22 

 

 

 

 

 

 

2019 / 

2019-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

اداره عالی 

بررسی/ اداره 

ملی بررسی 

سویدن کشور  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

معاون مسلکی / 

رییس  تفتیش 

 تصدی های  دولتی

 

 

 

 

 

 

 

معاون مسلکی. 

ریاست  /رییس 

های بررسی واحدها 

بودجه مرکزی و 

 محلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت ارسال 

نشده است/ 

تصدیهای دولتی 

صورتحساب مالی 

ندارد/  تفتیش 

آزمایشی انجام 

 نشده است.
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

 

 

 

 

و پوشش ساحات که در بررسی پالن    طرح 3.1.4

رعایت قوانین بصورت مکمل تحت پوشش قرار 

 نگرفته اند. 

 

 

 

 

 

مطابق با پالن استراتیژی برای بررسی    3.1.5

ساحه پوشش  تکنالوژی  معلوماتی ، الزم است 

تم ، سیستکنالوژی معلوماتی   بررسی سیستم های 

های مدیریت معلومات و اپلیکیشن های که توسط 

 ادارات دولتی استفاده میگردد گسترش یابد.

 

 

 

پوشش وسیع/زیاد 

تفتیش رعایت از 

 قوانین

 

 

 

 

 

 

 

 تفتیش بخش آی تی

 

 

پالن سالهای  رد

 ,2020 و   2019

ساحات که تحت 

پوشش نیست نیز 

شامل تفتیش 

 گردیده است

 

 

 

  2-3حد اقل 

تفتیش 

سیستمهای آی تی  

   طی سالهای 

2022-2019   

 صورت میگیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 

 

 

 

2019-22 

 

 

 

 

اداره عالی 

بررسی/ بانک 

جهانی  

)متخصص 

 ایت ازتفتیش رع

 قوانین (

 

 

اداره عالی 

تفتیش/بانک 

جهانی )متخصص 

 آی تی(

 

 

 

معاون مسلکی. 

رییس عمومی 

تفتیش / آمر 

 تفتیش آی تی

 

 

حدود پالنگذاری 

ه نگردید و تقتیش

 است.

 

 

 

 

تفتیش آی تی نه 

هم پالنگذازی 

گردیده و نه هم 

 انجام شده است

در  خودکفایی 3.2

اجرای بررسی 

ای مساعدت ه

اجرای بررسی پروژه های که توسط  3.2.1

تسلیم مساعدت های خارجی تمویل میگردد و 

اظهار نظر در مورد 

 ژهصورت حساب  پرو

 های بانک جهانی

 

تمام  MLگزارش/

بانک  ژه هایپرو

جهانی در سالهای 

2022 –2018  

طبق  تقسیم 

2018-22 

 

 

 

اداره عالی 

بررسی/ بانک 

 جهانی

 

- 

 

 

 

معاون مسلکی . 

رییس عمومی . 

رییس تفتیش 

 مساعدتها

 

وره خارجی مشا

تعویق گردیده / 

بعضی از 

کارمندان متعهد 

اداره عالی بررسی  
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

خارجی توسط 

 مقتشین  اداره 

 

 

 

 

 

 ری گزارشهای تفتیش به همکابه موقع  دهی 

  FSPر جریان خارجی دشرکت مشورتی 

 

همکاری در شناسایی مفتیشین و  3.2.2

ارتقاع ظرفیت برای کسب تصدیق نامه های 

تفتیش یه حمایت  کمپنی خارجی و انجام بررسی 

 امتحانی توسط انها 

فراهم اوری تسهیالت به مفتشین در   3.2.3

بخش ارتقای ظرفیت مسلکی با حمایت کمپنی 

 تخصصین داخلی .مشورتی و م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لست کارمندان تعین 

 شده تفتیش

 

ارتقای ظرفیت 

کارمندان اداره عالی 

بررسی  جهت انجام 

دادن تفتیش  صورت 

 حساب ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهنمود دریافت شده

 

 

 

 

اوقات  ارسال شده 

 است.

حد اقل 

کارمندان  25

تفتیش برای 

اعدت تفتیش مس

های خارجی تعین 

 گردیده اند.

کمکهای  نهاد

خارجی تعهد 

نموده تا برای 

کارمندان اداره 

عالی بررسی در 

بخش تفتیش 

ساحوی، تضمین 

کیفیت  و گزارش 

نویسی  در محل 

کار/وظیفه و صنف  

های آموزش   برنامه

 دایر نماید.

 

رهنمود تجدید 

شده در اواخر سال 

آماده   2019

 میگردد

تیم کارمندان 

بخش تفتیش اداره 

عالی بررسی تعهد 

مینماید  که در 

 

 

 

 

 

2019-21 

 

 

2019-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

اداره عالی 

بررسی / بانک 

 جهانی

 

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

بررسی/ بانک 

 جهانی

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

تبدیل گردیده 

 اند.
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

مرور تعلیمنامه ها و رهنمود های قبلی  3.2.4

بررسی مساعدت ها و اصالح/تجدید آنها نظر به 

 نیازمندی ها 

 

 

 

 

 

 

تیم خود کفا برای بررسی ایجاد  3.2.5

 مساعدت ها

 

 

تیم کارمندان بخش 

تفتیش اداه عالی 

بررسی بدون حمایت  

خارجی تفتیش تمام 

مساعدت های خارجی 

 را انجام میدهد.

 

 

تفتیش  2022سال  

ساحوی را مستقما  

بدون حمایت 

خارجی انجام 

 خواهد داد.

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

اداره عالی 

تفتیش/ بانک 

 جهانی

 

 

تطبیق معیارات بین    3.3

المللی بررسی با پذیرفتن 

از طریق  4آیسای 

 رهنمودهای مناسب

 

در بررسی مالی مساعدت های خارجی    3.3.1

تا این حال مزایای که از طریق حمایت بیرورنی 

تعلیمنامه بررسی  ، ضروری استکه مده بدست آ

مساعدت ها تجدید گردد وظرفیت تیم بررسی 

مساعدت های اداره ارتقا یابد تا بتواند آیسای 

زارشهای تفتیش گ

مساعدت های خارجی 

  چهارم سطحمطابق به

توسط   ISSAI معیار

مفتشین اداره عالی 

 بررسی

 

 

زارشهای تفتیش گ

مساعدت های 

 خارجی مطابق به

  سطح چهارم

ISSAI  2018-22. 

 

 

 

2018 / 

بطور 

مستقالنه 

توسط اداره 

عالی 

 بررسی

2021. 

 

 

بانک جهانی/ 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

بق امط

 قرارداد

 

 

 

 

 

 معاون مسلکی.

رؤسا،  تفتیش 

)مساعدت های 

خارجی ،  تفتیش 

عملکرد،  تفتیش 

رعایت از قوانین،  

 تصدیهای دولتی (

کارمندان 

شایسته 

شناسایی 

نگردیده اند / و 

برنامه های 

آموزشی 

تدویر/تنظیم 

 نگردیده
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

)رهنمود های بررسی مالی( را در جریان تطبیق 4

 .پالن استراتیژیک بکار ببرند

   

 

برای بررسی مالی تصدیهای دولتی      3.3.2 

گردد و تعلمینامه کارشناس بیرونی استخدام 

 تفتیش تصدیهای دولتی را براساس آیسای ترتیب

پرسو نل  پالن ارتقای ظرفیت ، شناسائی ، ایجاد 

درمورد استفاده  بررسی ، آآموزش آنها  شناسائی 

 مالی (.سطع )رهنمود های بررسی 4آیسای 

برای بررسی رعایت قوانین، آیسای  سطع     3.3.3

ایت قوانین مدغم گردد با تعلیماتنامه بررسی رع 4

ن و برای اجرای بررسی رعایت قوانین کارمندا

 .ارتقای ظرفیت بیشتر داده شوند

برای بررسی عملکرد، کارشناسان بیرونی     3.3.4

 )رهنمود های 4استخدام گردد، آیسای سطح 

عملکرد( با رهنمود بررسی عملکرد مدغم  بررسی

 گردد و برای اجرای بررسی عملکرد کارمندان

 ارتقای ظرفیت بیشتر داده شوند.

 

 

تفتیش مالی صورت 

حساب های تصدیهای 

سویه  مطابق بهدولتی 

 ISSAIآیسای   چهارم

 

 

گزارش های تفتیش 

رعایت از قوانین  

مطابق سویه چهارم 

   ISSAIآیسای 

 

 رهنمود/

نهاد کتاب رهنما 

 IDIتوسعوی انتوسای 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفتیش   دو یا سه

آزمایشی صورت 

حساب تصدیهای 

دولتی در سالهای 

و بعد   2020-2019

از آن گسترش 

پوشش مطابق 

 سطح چهارم

 

 

تفتیش رعایت از 

قوانین مطابق 

سطح چهارم  در 

 2020سال 

 

ملکرد تفتیش ع

مطابق سویه 

چهارم آیسای 

ISSAI  در سال

2020 

AMC   ل قحد ا

بطور ماهوار یا هم 

طبق نیازمندی 

 برآورده میشود.

  2تدویر حدل اقل  

برنامه آموزشی 

 

 

 

2019-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

حکومت/اداره 

 عالی بررسی

 

 

 

 

 

 

 

بانک جهانی  

)مشاور بین 

 المللی (

 

 

بانک جهانی  

)مشاور بین 

 المللی (

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

مطابق 

 قرارداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطابق 

 قرارداد

 

 

مطابق 

 قرارداد

 

 

- 

رییس دفتر، ) 

ادارات عالی 

 بررسی(

 

کمک خارجی 

 صورت نگرفته اند

 

کمیته میتولوژی 

تفتیش   غیر 

 مؤثر بوده
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

 

کمیته ئی برای نظارت معیارات مسلکی و    3.3.5

تطبیق معیارات بررسی توسط تیم های بررسی 

 ایجاد گردد.

 

ارتقای ظرفیت بررسان و مدیران بررسی    3.3.6

 جهت تطبیق معیارات آیسای  

برنامه های آموزشی 

تفتیش ی  ژمیتودولو

(AMC) 

 

 

داخلی و یک 

برنامه آموزشی در 

یک اداره عالی 

بررسی دیگر  در 

یک سال  و 

آموزش در محل 

کار/ وظیفه  به 

کمک و حمایت 

 خارجی

 

 

 

 

 

و   2019

 متعاقبا  

 

 

2018-22 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

بررسی/ ادارات 

 عالی بررسی

 

 

 

 

 

مطابق 

 قرارداد

 

تقویت میتودولوژی    3.4

بررسی و پذیرش 

و بررسی براساس خطر 

پالیسی ها ، تجدید 

العمل ها، رهنمود طرز

 کتاب های تفتیش ها و 

 

در تا بررسی  یسیپالو اصالح تجدید     3.4.1

اخیر  پیشرفت های آیسای و  راتمطابقت با معیا

  فرار داشته باشد 

 

 

 

 

ایجاد معیارات همسانسازی میتود بررسی    3.4.2

 نامهاتلمیمرور و تجدید تعبرای اجرای تفتیش و 

 و بصورت کلالنگذاری پبراساس موجود، بمنظور 

پالیسی های مجدد 

 تفتیش

 

 

 

 

 

میتودولوژی بررسی 

بررسی به ) مدغم شده 

 اساس خطر.

 

 2019در اخیر سال 

 تجدید گردید

 

 

 

 

  در ربع دوم سال

2020 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

بررسی  عالیاداره 

کمک  و حمایت   به

بیرونی مربوطه  

مشاورین بین )

بانک  المللی ،

 جهانی (

 

ارتقای ظرفیت 

در محل کار و در 

ادارات عالی 

 تفتیش

- 

معاون مسلکی، 

معاون معاون مالی 

، رییس واداری 

کمیته دفتر، 

میتودولوژی تفتیش 

پالن و پالیسی   /

تفتیش و ریاست 

 های مربوطه

 

د/ اصالح تجدی

 تعویق گردیده

کمیته 

میتودولوژی 

تفتیش غیر مؤثر 

 بوده

دیتابیس 

پالنگذاری تجدید 

 نشده است

برنامه آموزشی 

تدویر نگردیده 

 اند.
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

بررسی روش اصول و  ادغامبراساس خطر و   جز

 . نامهاتبراساس خطر آیسای در تعلیم

تعلیماتنامه تمام انطباق مرور، تجدید و    3.4.3

روش ( معایارت ایسای و ISSAIs )های بررسی با

)بررسی رعایت قوانین و  خطربررسی بر اساس 

لی ها / مقررات / بررسی عواید / بررسی شاروا

  ها  بررسی سفارتخانه

  

شناسائی مراجع جدید، کسب معلومات    3.4.4

 تجدیدالزم درمورد تمام مراجع و 

دیتابیس پالنگذاری بررسی براساس 

خطر برای طبقه بندی مراجع تحت 

 جهت اجرای بررسی رعایت ،  بررسی 

 جزیات و حفظ قوانین و مقررات 

 .بررسی 

شیوه بررسی براساس نظارت دوامداراز     3.4.5

 خطر و مرور آن در صورت نیاز

 برای بررسیبررسی  تعلیماتنامه  ترتیب    3.4.6

ن آ ترتیب مالی تصدیهای دولتی و حساب قطعیه )

 (IPSAS به عنوان بر اساس نقدی

 

 

 

 

رهنمود تجدید/اصالح 

 شده بررسی

 

 

تجدید دیتابیس  

ی شده نهادهای بررس

 پالنگذاری

 

 

 

 

 

 کاربرد تفتیش بر اساس

 

رهنمود تفتیش برای 

 حساب قطعیه

 

 

کود سلوک و 

 رفتار/اخالق

 

 

 

 

 

در ربع چهارم 

 2020 سال 

 

 

 

 در ربع سوم سال 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 2020یش آغاز تفت

 

در ربع چهارم سال 

)حساب   2019

 قطعیه(

در ربع دوم سال  

)تفتیش   2020

 )تصدیهای دولتی 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 ساالنه

2019 

 

2020 
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

مرور و تجدید رهنمودهای معیارات    3.4.7

رفتاری/اخالقی  برای کارمندان/بررسان اداره عالی 

  بررسی

 

 در ارتقای ظرفیت  در ساحات مورد نظر   3.4.8

،  طرز العملها  تعلیماتنامه ها ،پالیسی ها، 

 و نظارت از تطبیق آنها پروسیجرها 

برنامه های آموزشی 

 برای ارتقا ظرفیت

 در ربع اول سال

2029 

حد اقل یک برنامه 

آموزشی در سال 

و دو برنامه  2019

آموزشی در سال 

2020 

 

2019 

 

2019 

2020 

تقویت و بهبود    3.5

کنترول کیفیت و تضمین 

کیفیت با تطبیق یک 

میکانیزم قوی بشمول 

نظارت از بنچمارک های 

 مختلف

 

نترول کیفیت اداره عالی بررسی سیستم ک   3.5.1 

-و شناسائی نارسائی ها  در مقابل با آیسایبررسی 

و خوب  ، رهنمود برای حکومتداری 40انتوسای  

 همچنان تطبیق تعلیماتنامه کنترول و کیفیت

 

 

 

بکار گیری سیستم تجدید شده و اصالح    3.5.2

شده کنترول داخلی و کنترول تضمین کیفیت در 

 اداره عالی بررسی 

  

 

 

 

 

هماهنگی در تطبیق طرزالعمل بررسی     3.5.3

  مالی برای اداره عالی بررسی

 

 

اسایی خالهای شن

موجود در سیستم 

 تضمین کیفیت

 

 

 

 

سیستم کنترول داخلی 

و تضمین کیفیت 

 تطبیق گردیده اند.

 

 

 

طرزالعمل مالی تفتیش 

 برای اداره عالی تفتیش

 

 

 

خالها به اساس 

و   ISSAI 40آیسای 

چارچوب حکومت 

/COSO 

 

 2019در اواخر سال 

شناسایی گردیده و 

سیستم اصالح شده 

در ربع چهارم سال 

 آماده گردید. 2019

 

 

مرور طرز العمل 

توسط ریاست مالی و 

اداری آماده گردیده 

و در ربع دوم سال 

تکمیل گردید و  2019

ضمین کیفیت در ت

مرور  2020سال 

 میگردد.

ی و کود  ژاستراتی

در اواخر سال 

آماده خواهد   2019

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-20 

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

بررسی / بانک 

ریاست  جهانی 

کنترول و تضمین 

کیفیت/)مشاور 

 بین المللی (

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

- 

معاون مسلکی. 

می رییس عمو

تفتیش، رییس مالی 

و اداری،   رؤسای 

کنترول داخلی و 

تضمین کیفیت، 

مالی و اداری و 

 منابع بشری

مرور و تجدید 

 تعویق گردیده

طرزالعمل مالی ، 

کود اخالقی، 

 مبارزه ژیاستراتی

با فساد تا حال 

تصویب نشده 

است و یا تطبیق 

 نگردیده اند.
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

در اداره عالی داخلی تقویت ارتباطات    3.5.4 

 بررسی  

 

 

ترتیب و تطبیق استراتیژی و     3.5.5

طرزالعملهای مبارزه با فساد و تسهیل تطبیق 

  ( در اداره عالی بررسی30کودهای رفتاری)آ یسای 

 

 

 

تشویق و ارزیابی خودی و ارزیابی از سوی     3.5.6

جناح سومی در اداره عالی بررسی ازطریق 

PEFA ،( ارزیابی دوجانبهPeer Review ، )SAI-

PMF ،iCAT و بنچمارکهای ،ARTF. 

 

 

نظارت ماهانه/ربعوار حصول اطمینان از    3.5.7

ن آتطبیق بنچمارکهای که اداره عالی بررسی مسؤل 

 میباشد.

سیستم کنترول داخلی 

)توسط  ریاست منابع 

 بشری (

 

مبارزه با  ژی استراتی

فساد/ کود 

 اخالقی/سلوک

 

 

 

 گزارش های ارزیابی

 

 

 

شاخص  بنچمارک/

 رعایت قوانین

شد  و تضمین 

کیفیت در از سال 

مرور خواهد  2020

 شد.

 

 

هزینه و تسهیالت 

به اساس  

 اتفاقات/رویداد

مرور گزارش 

رعایت قوانین به 

اساس ربعوار سال 

و به تعقیب   2019

 آن

 

2020 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2018-22 

 

 

 

2018-22 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

اداره عالی 

 بررسی

دستیابی به    3.6

 میکانیزم مؤثر پیگیری

با مرجع تحت هم بررسی 

  پارلمانبا  بررسی و هم 

 

پالیسی/ استراتیژی و تطبیق آنها  ترتیب   3.6.1

جهت پیگیری مؤثر با کمیته حسابات عامه/ کمیته 

های مالی وامورتقنینی برای گزارش بررسی حساب 

قطعیه، گزارشات بررسی رعایت قوانین، گزارشات 

عالی بررسی عملکرد و سایر گزارشات اداره 

ی وارزیابی گزارشات بررسی با مراجع جهت پیگیر

 .بررسی

  یژپالیسی و استراتی

 پیگیری

 

 

 

آمریت روابط 

پارلمانی  ایجاد 

گردیده و پالیسی 

پیگیری در ربع    

  2019دوم سال 

 ستآماده شده ا

 

2019 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

- 

معاون مسلکی اداره 

 عالی بررسی

 

 

 

آمریت روابط 

پارلمانی  توسط 

حکومت تصویب 

یا  نشده است و

 تعویق گردیده.
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

ترتیب میکانیزم در اداره عالی  3.6.2

بررسی جهت پیگیری و هماهنگی با کمیته 

تمامی  انواع  حسابات عامه/قوه مقننه برای 

گزارشات بررسی به شمول حمایت از طریق 

 کارشناس بیرونی .  

 

 ایجاد سیستم نظارتی معیاری و 3.6.3

دیتابیس برای گزارشات بررسی و گزارشات که 

 توسط کمیته حسابات عامه بررسی گردیده است که

سفارشات و اقدامات دولت نیز در مورد صورت 

 گرفته است.

 

 

حفظ و تجدید دیتابیس ارزیابی  3.6.4

عیت رعایت ضگزارشات بررسی و نظارت دوامدار از و

 ی.بررستطبیق سفارشات  قوانین ومقررات  همرا با  

 

تقویت ظرفیت کمیته حسابات عامه و 3.6.5

و همچنان ارتقای آن کارمندان داراالنشای کمیته 

ظرفیت کارمندان اداره عالی بررسی جهت نظارت 

 .از طرف قوه مقننه  مؤثر

 

میکانیزم روابط با قوه 

 مقننه /پارلمان

 

 

 

 

دیتابیس گزارشهای 

تم تفتیش و سیس

 نظارت

 

 

 

دیتابیس نظارت 

 پیگیری

 

 

ورکشاپ ها، 

پریزینتیشن  و عمل 

متقابل برای تقویت 

 پیگیری قانونی

 

 

2019-2018 

 

 

 

 

 ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

دو برنامه آموزشی 

و   2019در سال 

از آن ادارمه  بعد

 دارد

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2018-22 

بانک جهانی 

/NTA) آمریت  

پارلمنارتباط با   

 

معاون مسلکی / 

 معاون مالی و اداری

 

 

 

 

 معاون مسلکی

پالیس در وقت و 

زمان خود تکمیل 

 نشده است

 

 

دیتابیس و 

میکانیزم پیگیری 

غیر مؤثر بوده 

 است.

 

 

ارتقای ظرفیت  

کمیته  محاسبات 

   PACعامه 

نسبت به اینکه 

تحت کنترول 

اداره عالی بررسی 

نمی باشد، صورت 

 نگرفته .

 

 محیط آی  تیو   ه بیشتر از ابزار و روشهای  تکنالوژی و معلوماتی در انجام  بررسیاستفاد،  روند بررسیسازی  اتومات  :  4هدف 
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

اخذ منظوری تشکیل     4.1

برای ایجاد آمریت بررسی 

آی تی در اداره عالی 

   بررسی

جهت ایجاد پروپوزل  ارسال ترتیب و  4.1.1

تشکیل آن )کامندان و منابع  با  ITآمریت بررسی 

 ( در داخل  اداره عالی بررسی .مدیریتی مورد نیاز 

 

 

تعقیب و پیگیری پروپوزل، تصریح  4.1.2

و اخذ منظوری از مزایا و استفاده بررسی آی تی 

 کمیسیون خدمات ملکی و سایر مسؤلین

تا زمان اخذ منظوری این تشکیل،  4.1.3

بررسی آی تی با تشکیل موجود ازطریق آمر تعیین 

 ی انجام شود.شده آی تی و حمایت کارشناس بیرون

پروپوزل برای آمریت 

 تفتیش آی تی

 

 

 

 

 منظوری

 

 

آمر تفتیش آی تی 

 مقرر شده است

پروپوزل تهیه و 

ارسال شده  است  

و منظوری آن در 

 2018اواخر سال 

 اخذ گردیده اند.

 

 

مدیر تفتیش آی 

تی در ربع چهارم 

مقرر   2018سال 

 گردیده است

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

معاون مسلکی ادراه 

عالی بررسی / 

معاون مالی و اداری 

 اداره عالی بررسی

آمریت تفتیش 

آی تی توسط 

حکومت منظور 

نگردیده  و یا 

منظوری آن  

 تعویق گردیده  .

 

 

 

تطبیق پالن    4.2

استراتیژی و پالیسی های 

 آی تی

 

آمریت ح مسوده پالن استراتیژی مرور و اصال 4.2.1

که شامل موارد ذیل می  2017-19آی تی سال 

گردد: )الف( خدمات آی تی و قابلیت های 

، استفاده ابزار و روش ها بررسی آی تی

وهمچنان ارتقای ظرفیت )ب( شناسائی و 

معلومات ساحات بحرانی و دارای اولویت 

جهت اجراء بررسی آی تی و )ج( مدغم نمودن 

 آی تی با سایر بررسی ها. بررسی

 

 

تطبیق بررسی آی تی و توانائی آی تی، شیوه  4.2.2

بررسی آی تی باسایر بررسی  و روشها ادغام

و تطبیق  CAATsها و پالیسی برای استفاده 

 بررسی مدیریت سیستم معلومات و غیره

یک  ژپالن استراتی

 اصالح شده ای تی

 

 

 

 

تفتیش آی تی / 

 پالیسی ارتقای ظرفیت

 

 

 

 تطبیق پالن و پالیسی

پالن اصالح شده 

یک آی ژاستراتی

تی  در ربع دوم 

آماده   2019سال 

 میشود

 

 

پالیسی در ربع 

 2019سوم سال 

 آماده میشود

 

از ربع اول سال 

تطبیق   2020

میگردد و بطور 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

تفتیش / بانک 

جهانی )مشاور 

 بین المللی آتی (

 

- 

معاون مسلکی اداره 

عالی بررسی/ 

آمریت تفتیش آی 

 تی

 

تقرر متخصص 

تعویق گردیده ، 

 قیمرور پالن تعو

 گردیده اند .
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

 

  IT پالن و پالیسی هااز تطیق   نظارت 4.2.3

 

 

ربعوار نظارت 

 صورت میگیرد

 

 

2020 

 

 

سیستم  تطبیق    4.3

تفتیش در تمام مدیریت 

اداره عالی  بخش های 

 بررسی

سیستم  تطبیقن پذیری آزمایش امکا 4.3.1

در مقایسه با ( AMIS) تفتیشمدیریت اطالعات 

سیستم مستقل)که به راحتی قابل دسترس یا 

مشخص شده باشد( یا بخشِ از سیستم پالنگذاری 

 (GRP) منابع دولتی

 

 

 

 

تائیدی نیازمندی های کارمندان و  4.3.2

منابع مالی برای سیستم، نیازمندی های ارتقای 

با در نظر داشت  فایده مصرف ظرفیت و تحلیل

 گزینه های موجود

 

 

و ( blueprintترتیب نقشه ساخت ) 4.3.3

دیزاین آن به منظور پروسه بررسی 

نیازمندی های  ،(automated auditخودکار)

جریان کار برای تمامی انواع بررسی ) بررسی مالی، 

رعایت، عملکرد و محیطی(، مراحل بررسی مدغم و 

اد بررسی) معلومات برای سیستم مدیریت اسن

ارزیابی خطر،پالنگذاری بررسی، نمونه گیری، اجرای 

بررسی در ساحه، جمع آوری شواهد و مدارک، 

 گزارش امکان پذیری

مشوره کردن با وزارت 

ی ژمخابرات و تکنالو

 معلوماتی

 در مورد  تصمیم گیری

AMIS 

 

نیازمندیهای بخشهای  

 منابع بشری و مالی

 

 

 

نقشه کشی و دیزاین 

 AMIS برای 

امکان پذیری و 

مشوره دهی در 

 2019ربع اول سال 

 تکمیل میگردد

 

 

 

 

در ربع دوم سال 

2019 

 

 

استفاده از سیستم 

/ پروسه 

دیزاین/طراحی  تا 

از ربع سوم سال 

آغاز شود  و  2019

 2020در سالهای  

تطبیق 2021الی 

 گردد

 

2019 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

2019-20 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

بانک جهانی 

 )دریافت هزینه 

AMIS) 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

دالر 

آمریک

 ایی
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

توحید اوراق کاری و اسناد، تحلیل گزارش دهی 

 بررسی و همچنان پیگیری بررسی(

افزایش استفاده از  4.4

اپلیکیشن  های آی تی و 

CAATs و همچنان

ارتقای ظرفیت برای 

 استفاده از آن  

 

رتیب طرزالعمل عملیاتی معیاری و ت 4.4.1

/ تحلیل معلومات  CAATsطرح متریکس کاربرد 

برای مراحل مختلف پروسه و انواع بررسی و 

 برگزاری برنامه آموزشی برای آن.

ترتیب فارمت و رهنمود آموزشی  4.4.2

چگونگی استفاده  جهت case-studyس براسا

CAATs    به طور مثال(excel /IDEA)  برای

مختلف بررسی به شمول ارزیابی خطر،  مراحل

نمونه گیری و تجسم معلومات استفاده میگردد و 

 برای آن آموزش فراهم گردد.

ترتیب پروتوکول و رهنمود برای  4.4.3

 از IDEA/Excelاستخراج معلومات از طریق 

سیستم معلوماتی مدیریت مالی افغانستان 

(AFMIS سیستم معیاری مدغم شده مدیریت ، )

( ،سیستم خودکار برای SIGTASات دولتی )مالی

سیستم معلوماتی  (،ASYCUDAعواید گمرگی )

( و سایر سیستم HRMISمدیریت منابع بشری )

ها برای نمونه گیری و فراهم نمودن آموزش برای 

 آنها.

طرزالعمل عملیاتی 

معیاری/ طرح متریکس 

رای تطبیق/برگزاری ب

 برنامه آموزشی

نمونه و رهنمود 

 موزشآی آموزش

 

 

 

 

 

پروتوکول اخذ تحلیل و 

 تجزیه دیتا

 برنامه آموزشی

در ربع سوم سال 

و  برنامه های  2019

 آموزشی متعاقب

 

در اواخر سال 

و برنامه  2019

 آموزشی بعدی

 

 

 

 

 

در ربع سوم سال 

و برنامه  2019

 آموزشی بعدی

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

معاون مسلکی / 

آمریت تفتیش ای 

 تی

فعالیت ها تعویق 

گردیده اند و 

برنامه آموزش 

 فراهم نشده اند

 

ارتقای ظرفیت به  5.6

منظور اجرای 

و  بررسی آی تی 

ئی سیستم های معلوماتی و شناسا      4.5.1    

دیتابیس در ادارات دولتی، تصدی ها و شاروالی ها، 

تحلیل اهمیت،بحرانی بودن آنها ویکجا کردن پالن 

 بررسی آنها با پالن استراتیژی آی تی. 

لیست شناسایی شده 

سیستم آی تی / 

تطبیق دیتابیس در 

 ادارات حکومتی
 

ای مهم سیستم ه

وزارت خانه در ربع 

  2019دوم سال 

 شناسایی شده اند.

 

2019 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

- 

 

 

- 

معاون مسلکی اداره 

عالی بررسی/ 

آمریت تفتیش آی 

 تی

سیستم شناسایی 

نگردیده اند/  

رهنمودها تعویق 

گردیده /  

کارمندان ماهر 
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

سیستم های 

تکنالوژی معلوماتی 

در مراجع ، طرح 

پالن و اجرای 

 IT بررسی 

 

 

 

ترتیب رهنمود بررسی آی تی، فارمت     4.5.2 

برای اوراق کاری/چک لیست و غیره، اجرای 

 ظرفیت در بخش آی تی ارزیابی خالها و ارتقای

 

 

در جریان همکاری و حمایت کوتاه مدت    4.5.3

، کارمندان واجد شرایط در بخش کارشناس بیرونی

بررسی آی تی استخدام گردند و کارمندان جهت 

خودکفائی بررسی سند های معتبر مسلکی اخذ 

 نمایند.  

 

بررسی در محیط  حصول اطمینان و تسهیل    4.5.4

 CAATsابزار آی تی/ و کاربرد آی تی

رهنمودها/ نمونه ها و 

 فارمت ها

 

 

 

 
 

مفتشین واجد شرایط 

 آی تی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

استفاده از وسایل آی 

تی در تفتیش/  هیچ 

یک از کارمندان در 

 بخش تفتیش از 

CAATs  نمی استفاده

 مینماید.

 

رهنمود ها/ نمونه 

های تفتیش آی 

تی / در اواخر سال 

ترتیب شده   2019

 اند.

 

خالهای موجود در 

 2019اواخر سال 

 ارزیابی  میگردد.

 

 

 

 

در اواخر سال 

مفتشین در  2020

تمام بخش های 

تفتیش از 

CAATS  و وسایل

 آی تی استفاده

 خواهد نمود.

 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

2020 

اداره عالی 

بررسی / بانک 

جهانی  )مشاور 

بین المللی ای تی 

) 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

اداره عالی 

بررسی / بانک 

جهانی / مشاور 

 بین المللی ای تی

 

 

 

- 

 

 

- 

آی تی انتخاب 

نگردیده اند/ و 

 CAATsتطبیق 

یقینی نشده 

 است.

 

بررسی آی   ادغام    4.6

ها  تی با سایر بررسی 

)بررسی مالی، رعایت و 

امه )پروتوکول( در موافقتن ترتیب و اجرای  .4.6.1

مورد پذیرش شیوه ادغام بررسی که بتواند سیستم 

های آی تی و کنترول های آنها را حین اجرای انواع 

 بررسی )مالی، رعایت و عملکرد( کمک نماید.

 شپروتوکول برای تفتی

 مدغم /یکی ساختن

 

 

پروتوکول آماده 

گردیده و در اواخر 

تطبیق  2019سال 

 خواهد گردید

2019 

 

 

 

اداره عالی 

بررسی/ بانک 

جهانی  )مشاور 

بین المللی آی 

 تی (

- 

 

 

 

معاون مسلکی / 

آمریت تفتیش آی 

 تی

شیوه مدغم شده 

و تفتیش در 

محیط آی تی  

تعویق گردیده اند 

و یا  انجام 
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

عملکرد( در مطابقت با 

 آیسای مربوطه

 

بررسی در محیط آی تی بگونه کافی تشویق    4.6.2

و تسهیل گردد تااطمینان دهد که. الف : در جریان 

مرتبط آی تی/دیتابیس ها بررسی سیستم های 

بررسان از تفتیش مستقالنه  بررسی گردیده اند. ب : 

آی تی مستفید شده اند و خطرات هر نوع بررسی 

مشخص را شناسائی نموده وبررسی خود را انجام 

و ابزار تکنالوژی معلوماتی   CAATsاز داده اند. ج : 

د : ابزار  در تمامی انواع بررسی استفاده شده است

لوژی معلوماتی جهت تحلیل معلومات و نظر تکنا

اندازی عینی معلومات برای پالنگذاری، تحلیل و 

 گزارشدهی استفاده گردیده است.  

 

 

بررسان آی تی و افراد مسلکی آی تی    4.6.3

هماهنگ و منسجم گردند تا با تیمهای بررسی 

 تفتیش مالی، رعایت و عملکرد همکاری نمایند.

 

 

 

در محیط آی تی هیچ 

نوع تفتیش صورت 

 نگرفته است

 

 

 

 

هیچ مفتش ماهر آی 

تی  برای تفتیش  

 موجود نیست

 

 

عالوه بر قطعیه  

تفتیش محیط آی 

تی حدل اقل  پنج 

وزارتخانه  در 

 2020اواخر سال 

خواهد  صورت

 گرفت.

 

در اواخر سال 

کارمندان   2020

ماهر  بخش 

تفتیش در 

دسترس و با 

تفتیش همراه 

 خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

2020 

 

اداره عالی  

بررسی/ بانک 

جهانی/  )مشاور 

بین المللی آی 

 تی (

 

اداره عالی 

/ کمک  بررسی

کننده گان / 

 دونرها

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

نگردیده اند. و 

کارمندان ماهر 

آی تی  موجود 

 نیست.

 در اداره عالی بررسی  یافته  توسعه،موثر وپاسخگو بهبود  روند مدیریتی  و اداری :   5هدف 

و اجرای بهبود ترتیب  5.1

بودجه و مدیریت در اداره 

 عالی بررسی 

 

حصول اطمینان از مطابقت داشتن با فارمت  5.1.1

و رهنمودهای ترتیب بودجه و همچنان ترتیب 

بودجه با درنظر داشت تمام عوامل مرتبط بگونه 

 علمی. 

 

 

 ترتیب بودجه

 

 

 

 

 

 

پروپوزل بودجه 

برای سال   

کامال ترتیب .1398

 شده است

 

 

در مورد پروپورل 

طی یک هفته هیچ 

نامه اعتراضیه 

2019 

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

 اداره عالی برسی

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

معاون مسلکی اداره 

عالی بررسی/   

 رییس مالی و اداری

NoL  بب به س

کمی و کاستی  

پروپوزل ها 

 تعویق گردیده

 

SOP   تعویق

 گردیده

پیشکی های که 

باید ترتیب و 
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

مینان  ترتیب پالن های تدارکارتی و اط   5.1.2

 ازبانک جهانی به اسرع وقت  NoLازاخذ منظوری

 

 

بانک    NoLحصول اطیمنان از طی مراحل  5.1.3

جهانی به اسرع وقت، تخصیصات الزم از وزارت 

 /تخصیصات در اسرع وقت. NoLمالیه و پیگیری 

 

 

اجرای طرزالعمل های معیاری و ترتیب    5.1.4

احل جدول زمانی برای مدیریت مصارف با طی مر

 پرداخت ها در محدوده زمانی. 

 

 

 

حصول اطمینان از مدیریت مالی مؤثر از     5.1.5

طریق تصفیه نمودن تمامی پیشکی ها در جریان 

سال مالی، اخذ منظوری به اسرع وقت برای اجرای 

مصارف انکشافی، از بین بردن پرداخت ها به صورت 

 نقدی و انتقال الکترونیکی پرداخت ها. 

پالن و پالیسی منظور 

 شده

 

 

 

 

 

هیچ نامه اعتراضیه  و 

 تخصیص ها

 

 

 

طرز العمل معیاری  

بطور مثال عملیاتی 

 منجمنت

 

 

 

 

ترتیب و تنظیم پیشکی 

 dev   exp mgt / ها 

 انتقال الکترونیکی  /

 

 

دریافت نشده 

 است.

 

 

 

SOP  در ربع دوم

 2019سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اخیر سال 

 .2019 مالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-22 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

تنظیم گردد  تا 

هنوز شناسایی  و 

ثبت و ریکارد 

نگردیده و دارای 

 اشتباهات است

تادیه پول نقد 

 ادامه دارد
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

   

 

اطمینان از نظارت دوامدار اجرای  حصول 5.1.6

بودجه توسط کمیته معین بررسی و اخذ اقدامات 

 اصالحی و پیشگیرانه.  

 

 

 

 

 نظارت از بودجه

 در آغاز هر سال

2018 

 

اداره عالی 

 بررسی

طرزالعمل تطبیق      5.2

 ی بررسی مالی و حساب

اداره عالی بررسی از سوی 

تفتیش سومی  جهت  نهاد

مالی این  گزارش  ساالنه 

 اداره 

 

امور ترتیب و منظوری  طرزالعمل بررسی     5.2.1

عالی از سوی رهبری اداره  مالی و حسابی اداره 

 بررسی. 

 

  

حصول اطمینان از ترتیب و ارائه صورت    5.2.2

حساب های مالی اداره عالی بررسی/حساب قطعیه 

شافی( در مدت سه ماه )حساب قطعیه عادی و انک

 بعد از ختم سال مالی گذشته  

 

 

خارجی فراهم نمودن مصارف تفتیش    5.2.3

   صورت حساب های مالی

 

حصول اطمینان از تعیین بررس بیرونی و    5.2.4

 بررسی در محدوده زمانیتسهیل تکمیل 

اقدام اصالحی و پیشگیرانه در مورد   5.2.5

 سفارشات بررسی

 طرزالعمل تفتیش

 محاسبه و مالی

 

حسابات ساالنه اداره 

عالی تفتیش در ربع 

 اول

 

 

 

مصارف/هزینه مفتش 

 خارجی

 

گماشتن/استخدام 

 مفتش خارجی

تطبیق/عملی کردن 

 سفارشات/پیشنهادات

طرزالعمل در اخیر 

منظور  2018سال 

 گردید

 

ماه مارچ هر   21در 

 سال

 

 

مقررات بودجه 

سال های 

1399/2020 

 

در ربع اول سال 

2020 

بعد از رسید طی 

 دو هفته

2018 

 

 

 

 

2018-22 

 

 

 

 

2020 

 

و به  2020

 تعقیب آن

و به  2020

 تعقیب آن

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

اداره عالی 

 بررسی

 

اداره عالی 

 بررسی

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

معاون مالی و اداره 

اداره عالی بررسی/  

 یرییس مالی و ادار

مفتش خارجی 

استخدام نگردیده 

و یا هم مقرره 

مصارف/ هزینه  

ساخته نشده 

 است.
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تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

اطمینان از حصول    5.3

ترتیب گزارش مالی ساالنه 

) حساب قطعیه(اداره 

عالی بررسی براساس 

 IPSASروش نقدی

 

جهت IPSAS پذیرفتن شیوه نقدی    5.3.1 

ترتیب و ارایه صورت حساب های مالی اداره عالی 

 هـــ ش   1398ررسی از سال مالی ب

 

 

 

نهائی نمودن فارمت ها و پالیسی ها براساس    5.3.2

برای صورت حساب های اداره عالی  IPSASنقدی

 بررسی )حساب قطعیه(

 

ترتیب  طرزالعمل بررسی مالی و حسابی    5.3.3

 اداره عالی بررسی

 

 

حمایت بیرونی برای کمک تخنیکی  جلب5.3.4 

 .چنین اقدام.   رسیدن بهبرای 

امر  منظوری  حسابات 

IPSAS  به  طور نقدی 

 

فارمت ها/ پالیسی های 

 محاسبه

 

 

 

 

 مقررات در طرزالعمل

 

 

مشاوره/ کمک و 

 همکاری متخصص

در ربع دوم سال 

2019 

 

 

 

 

در ربع سوم سال 

2019 

 

 

شامل طرزالعمل 

 گردد 2018سال 

 

کمک مشوره  

تفتیش مساعدت 

 ها اخذ میگردد

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

اداره عالی 

 بررسی

 

اداره عالی 

 بررسی

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

معاون مالی و اداری 

اداره عالی بررسی/ 

 رییس مالی و اداری

معیارهای 

محاسبه بین 

المللی سکتور 

عامه  نقدیه  

تصویب نشده  و 

فارمت و پالیسی 

ها تعویق گردیده 

 اند.

 

 

حصول اطمینان از    5.4

شناسائی  دارائی ها، ایجاد 

،  اهآندیتابیس جهت ثبت 

مراقبت و مدیریت دارائی 

 عالی بررسی  های اداره

 

اجرای بررسی فزیکی دارائی های اداره عالی    5.4.1

بررسی، شناسائی و دسته بندی آنها، ترتیب پالن 

و  تابیسعملیاتی برای درج نمودن این دارایی در دی

 ثبت دارائی ها اداره عالی بررسی.

 

تهیه دیتابیس دارائی ها با درج مشخصات    5.4.2 

 دارائی 

 دارایی های تایید شده

و شناسایی شده/ پالن 

 عملیاتی

 

 دیتابیس دارایی ها

 تایید تنظیم و ترتیب

 

ربع سوم سال 

2018 

 

 

 

سال  چهارمربع 

2018 

2018 

 

 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی

 

 

 

 

 

 

- 

معاون مالی و اداری 

/   رییس مالی و 

 اداری

تمام دارایی ها 

شناسایی 

نگردیده ویا هم 

ضمیمه نشده 

 است

ایجاد و تایید  

ثبت و راجستر 

نمودن دارایی  ها 

 



2022-2018پالن استراتیژیک   اداره عالی بررسی 

 

Page ║ 140  

 

تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

تأیید دسته بندی دارائی و تصدیق    5.4.3 

 معلومات که در دیتابیس درج گردیده است.  

 

چاپ برچسپ دارائی ها و اطمینان از    5.4.4

هت چسپانیدن برچسپ ها برروی همه دارائی ها ج

ارت از استفاده آنها، مراقبت، ضمانت ظشناسائی و ن

  و در دسترس قرار دادن این دارایی ها.  

مراقبت از ثبت دارائی های اداره عالی    5.4.5

 بررسی. 

و شناسائی ساختارهای الزم تکنالوژی  سروی 5.4.6

معلوماتی میان مدت به طویل المدت اداره عالی 

 بررسی.

 

 

 برجسپ و چسپاندن

 

 راجستر نمودن دارایی

زیر بنای تکنالوجی 

 معلوماتی

 

سال  چهارمربع 

2018 

 

 

سال  چهارمربع 

2018 

 

 2019جنوری سال 

 2019ربع دوم سال 

 

 

 

 

 

 

 

 س

2019 

 

 

اداره عالی 

بررسی/ بانک 

 جهانی

تعویق گردیده 

 اند.

 

نیازمندیهای 

زیربنا و 

لوجی تکنا

معلوماتی  

شناسایی 

 نگردیده اند

 

حفظ ایجاد و    5.5

معلومات و آرشیف اسناد 

و سیستم بازیابی در اداره 

 عالی بررسی

 

تحلیل وضعیت و ترتیب لیست از تمامی    5.5.1

ه الزم به اسناد و سوابق ده سال گذشته ک

 نگهداری/آرشیف دارند. 

 

جود که بررسی قوانین/مقررات/فرامین مو   5.5.2 

حفظ و حذف گزارشات سابقه مالی وبررسی را 

ترتیب و تنظیم مینماید و همچنان تهیه پالیسی 

 مناسب برای آرشیف نمودن. 

  

گزارش تحلیل و تجزیه 

وضعیت  و لیست  ثبت 

 و ریکارد

 

 

 

 پالیس آرشیف

 

 

 

لیست ریکارد های  

 آدرس/منزل مقصود

 2019ربع دوم سال 

 

 

 

 

 

در آخر ربع سوم 

 2019سال 

 

 

 

 2019در اخیر سال 

2019 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

اداره عالی 

 بررسی
 - 

معاون مالی و 

 اداری/ رییس دفتر

 

ریاست مالی و 

 اداری

 

 بخش رسید و حواله

تمام فعالیتها و یا 

بعضی از فعالیتها 

 صورت نگرفته اند

برای نگهداری 

وسایل ذخیره گاه 

 وجود ندارد

 

 

 



2022-2018پالن استراتیژیک   اداره عالی بررسی 

 

Page ║ 141  

 

تعین  معیار اجرا  اهداف/فعالیت ها  اهداف استراتیژیک 

 Milestoneهدف)

سال دست 

 آورد 

 تمویل 

 منبع     ║    مقدار

ص مسؤلشخ  پیشرفت خطر 

شناسائی اسناد که به گونه دیجیتلی/    5.5.3

الکترونیکی و اسناد که به شکل هارد نگهداری 

 میگردند. 

 

 تشخیص فضای مورد نیاز برای کاپی اسناد،   5.5.4

منابع جهت اجرای دیجیتل سازی و ترتیب پالن 

 عملیاتی.

 

کار ها/ اسناد دیجیتل سازی و آرشیف نمودن    5.5.5

  .دوره های زمانی در

 

 

گاه و ذخیره منابع 

  دیجتال سازی

 

یف کردن و آرش

  دیجتال سازی 

 

 

 

 2019در اخیر سال 

 

 

 2019در اخیر سال 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

2019 
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 : پالن عملیاتی3ضمیمه 

 ()برای هر سال به طور جداگانه براساس فارمت برای هر هدف / مقصد و فعالیت آماده می شود

 201X – تطبیق پالن عملیاتی 

 _______________________________   :1هدف 

 : 1.1______________________________ هدف/مقصد

   

رو
/ پ
ت
الی
فع

ژه 
 

   

از
آغ
خ 
ری
 تا

تم
 خ
خ
ری
 تا

ف
هد
نا/
مب

 

به 
ت 
راا
اج
ص 

اخ
ش

رو
ح پ

سط
ژه

 

ش 
بخ
ت )

ولی
سئ

م

ت
ری
آم
 /)

 

ص
اخ
/ش
ف
هد

 

جه
دی
بو

 

ت 
را
خط

ت 
ری
دی
م

ی 
مال
حت
 ا

ی 
ها
ن 
پال
با 
ه 
بط
را

م 
نظ
 م

ی 
یژ
رات
ست
ا

یر
عی
ت ت

ری
دی
 م

 :1 الیتفع
________________

________________

_ _
_

/_
_

/_
_
_

_
 

_
_

/_
_

/_
_
_

_
 

  :مبنا

 

  :هدف

 :1شاخص اجراات
_____________ 

 

 

 

_____ 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

-  

 _______ :خطر

 

 :کاهش خطر 

__________ 

______ 
___________

____.  

    :2 فعالیت

  :مبنا

 

 :هدف

    :1شاخص اجراات

 _______ :خطر

 

:  کاهش خطر  

  

 :3 فعالیت

________________

________________

____. _
_

/_
_

/_
_
_

_
 

_
_

/_
_

/_
_
_

_
 

  :مبنا

 

 :هدف

  :1شاخص اجراات

_____________ 

 

 

 

_____ 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

-  

 _______ :خطر

 

کاهش خطر: 
__________ 

______ 
___________

____.  
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تجزیه نتایج جوانب  و تحلیل وشرکای ذینفع پالنگذاری جوانب ذیدخل/ :4ضمیمه 

 شرکای ذینفعذیدخل/

 متریکس حمایت و مداخله جوانب ذیدخل/سهم داران )یک شیوه جامع(

  حمایت و مداخله

ران
دا
م 
سه

ل/
دخ

ذی
ب 

وان
ج

س
 

یه معلومات دهنده /ارا 

 کننده معلومات
سازیه نظر  تصمیم گیرنده 

ی 
مل
ی 
ورا
ش

 

ه ها و دست حمایت از تطبیق برنام

برسی ی آوردهای اداره عال  

 ارایه گزارش های بررسی 

 برای تقویت  راه عالی بررسیااد پشتیبانی از

فعالیتهای تفتیش و تفتیش مستقالنه و 

  گزارش دهی آن. 

 ارایه گزارش های بررسی 

  نظارت وتدقیق قانونی گزارش ها

 مسؤل نگهداشتن بخش اجرائی.

  تعدیل در قانون تفتیش اداره عالی

 بررسی.

 در مورد کیفیت  کمیته محاسبات عامه

 گزارش های نظر ارایه خواهد کرد. 

  بررس تالش ترتیب گزارشهای خاص  

 

ی 
ور
مه
 ج
ت
اس
ری

 

حمایت از دست آوردهای اداره 

بررسی و توجه در جهت عالی 

 تطبیق آن 

 تاکید در جهت تطبیق  یافته های  بررس 

 ارایه گزارش های بررسی 

  در مورد گزارشهای تفتیش ادارات

 تصمیم اتخاذ نموده اند.   عالی تفتیش

  جستجوی گزارشهای خاص تفتیش 

  پاداش/امتیاز خاص برای کارمندان

 بخش تفتیش

ه 
الی
ت م

زار
 و

 

  معلومات موضوع اصلی 

)حساب قطعیه(  برای 

 تفتیش مالی ساالنه

  ارایه صورت حساب های

پروزه های مساعدت بانک 

 جهانی برای تفتیش 

  

 ر  میخواهد  دون حمایت یا مخالفت با اینکه 

ه های مساعدت ها را توسط اداره عالی ژپرو

 بررسی تفتیش کند. 

  حمایت یا مخالفت با دونر ها برای تعیین

معیارهای خاص برای تآمین مشوق ها که  

 توسط اداره عالی بررسی نظارت می شود.

 

  بودجه و تخصیص بودجه منظوری

 اداره عالی بررسی

  فراهم نمودن همکاری تخنیکی توسط

وزارت مالیه  مانند  برنامه سی بی 

 آر/تغیر و غیره 

 

ت 
ارا
اد

ش
تی
تف

   یالتتسهفراهم نمودن، 

 معلومات مربوطهاسناد و 

  مفتشینرای ب

 

  پاسخ و انتقاد در مورد گزارش های

 بررسی/تفتیش )اصل متضاد(.

 .گزارش های تفتیش را نمی پذیرد 

 

   تطبیق تصمیم گیری در مورد

 فتیش مشاهدات و سفارشات ت

 

ت 
ما
خد

ن 
سو

می
ک

ی 
لک
 م

 نظارت از پروسه استخدام کارمندان  همکاری در پروسه استخدام 

  منظوری تشکیل 

  انتخاب کارمندان 

   معیار معاشات وپاداش ها 
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  حمایت و مداخله

ی 
لو
ره 
دا
ا

څ
ی
وال
ارن

 
 

  معلومات مربوطه بخشهای

تفتیش در باره تقلب، فساد 

 سو استفادهاداری و

 تیژی مبارزه همکاری و هماهنگی برای استرا

 .با فساد 

 

 

 

  در مورد قضایای کشفی اخذ اقدامات

تقلب، فساد اداری و سواستفاده  

 توسط اداره عالی بررسی 

 

 

 

ی
لل
لم
ن ا

 بی
ی
ها
اد
نه
 و 
ها
ر 
دون

 

  معلومات از طریق دریافت

گزارش های تخصصی با 

تمرکز بر پاسخگویی، 

شفافیت، حکومتداری، 

بخشهای ضد فساد مرتبط با 

 خطر.ارزیابی 

  حمایت از استقاللیت عملکرد و گزارش دهی

اداره عالی بررسی به شمول ارزیابی ها بیرونی 

 اداره عالی بررسی.

  حمایت مالی و تخنیکی با اداره عالی

بررسی برای توسعه نهادی و ارتقای 

 ظرفیت 

  تعین کردن شاخصهای مربوط پول

تشویقی در مورد فعالیتهای اداره 

ادارات عالی بررسی و همچنان 

 تفتیش. 

  تفتیش اداره های گزارش دریافت

عالی بررسی جهت اطمینان از پروژه 

 هایکه مساعدت مینمایند.

 

ن 
دا
رون
شه

 
ی 
دن
ه م
مع
جا
ی 
ها
د 
ها
ن

 
ها
ه 
سان

و ر
 

 پوشش رسانه یی گزارش 

اداره عالی   یبررسهای 

 بررسی 

 اد های جامعه اشتراک نه

  بررسیمدنی در پروسه 

 

 داری باز تارکت  حکومشهروندان از طریق مش

(OGP مسئولیت پذیری دولت را بر عهده )

 دارند.

 .عالقه مندی مردم به نحو  استفاده وجوه عامه 

  نهاد جامعه مدنی باالی دولت فشار وارد

مینماید که براساس گزارشات اداره عالی 

 بررسی اقدام نماید. 

  استفاده گزارش های بررسی جهت شناسائی

یت و حکومت ساحات پاسخگویی، شفاف

 داری.

  رسانه ها می توانند در تصمیم گیری های

مردم تأثیر بگذارند برنامه ها را شناسائی 

تاثیر می  مردماالی نمایند که در نهایت ب

 گذارد.

 

 در باره گزارش  نهادهای جامعه مدنی

که نگران کننده و دارای  های تفتیش

یک  شاهدات و یافته ها میباشند .م

 را دایر مینماید تاکنفرانس مطبوعاتی 

دولت باالی آن تمرکز نماید و باید در 

 محراق توجه قرار گیرد. 

 

ی 
لک
س
ی م

ها
اد
نه

ی 
دم
کا
 /ا

 

 می توانند  مسلکی نهادهای

در  اداره عالی بررسیاز کار 

راستای موضع گیری و شیوه 

 بهتر حمایت کنند. یها

 محققین و نهادهای علمی از گردانشا ،

بررسی به عنوان یک گزارش های اداره عالی 

 موضوع پژوهشی/تحقیقی استفاده می کنند.

  نهاد های مسلکی می توانند معیاری ساختن

استانداردهای  با گزارش اداره عالی بررسی را 

 بین المللی و شیوه های بهتر پیشنهاد کنند.

  نهادهای مسلکی می توانند در

معیاری سازی گزارش اداره عالی 

ا گزارش ه بررسی تحقیق کنند که آیا

مطابق با معیارهای بین المللی است یا 

 خیر
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جمهوری اسالمی افغانستان میباشد که به در حکومت اداره عالی بررسی، عالی ترین مرجع  .1

وجوه عامه برای  ،که می دهدرئیس جمهور، شورای ملی، دونرها و سایر سهمداران اطمینان 

به همچنان د مورد نیاز جمع آوری شده و تمام عوای گردیده،به درستی مصرف مطلوب اهداف 

 .گردیده استدرستی در ریکارد مالی ثبت 

اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، قانون  ،طقانون 98از ماده به تأسی اداره عالی بررسی  .2

صالحیت  ( 2005سال  (PFEMقانون مدیریت مالی و مصارف عامه  59فعلی تفتیش و ماده 

قانون اساسی  98. ماده بدست آورده است ت انجام انواع تفتیشها و اختیارات  خویش را جه

، پیشنهاد مینماید که اداره PFEMمربوط به بررسی حسابات قطعیه در قانون  59و ماده 

تفتیش و کنترل طی شش ماه از پایان سال مالی یک گزارش مالی مستقل را تهیه و به حکومت 

ای ملی ارسال نماید و این گزارش پس از ارائه به ارایه نماید. دولت باید آن گزارش را به شور

گزارش تفتیش  شورای ملی باید در دسترس مردم قرار بگیرد. بنا برین، اداره عالی بررسی

شورای ملی)کمیته  صورت حسابهای مالی را به رئیس جمهور و شورای ملی ارایه میکند.

 رد بحث قرار می دهد.محاسبات عامه( گزارش بررسی/تفتیش را جهت پیگیری بیشتر مو

رعایت از قوانین و مقررات مربوطه و سیستم کنترل داخلی و   یبررساداره عالی بررسی،  .3

همچنین مصارف و رسیدات وزارتخانه ها، ادارات و نهادها و همچنین مستوفیتها، شهرداری 

 ( و  شرکتهای سهامی مشترک را انجام می دهد. بعنوانSOEsها، تصدیهای دولتی مختلف )

، اداره عالی بررسی تفتیش ساختمانی را از طریق بررسی یبررسعامه  یبخشی از فعالیت ها

قراردادها و غیره انجام می دهد. دو گزارش ساالنه بررسی رعایت قوانین مربوط  مرور فیزیکی،

و به دفتر رئیس جمهور و شورای ملی ارسال میگردد. تا  گردیدهبه مصارف و عواید ترتیب 

ته محاسبات عامه گزارش تفتیش رعایت از قوانین و همچنین گزارش  تفتیش اکنون، کمی
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، ودبعملکرد را که قبال توسط اداره عالی بررسی جهت  تدقیق/ بازبینی قانونی ارسال شده 

 مورد بررسی قرار نداده است.

قاللیت عملکرد اداره عالی بررسی از طریق بررسی قانونی موثر و تحمایت شورای ملی از اس .4

 قبررسی دقیپیگیری، عامل مهمی برای اداره عالی تفتیش تلقی میگردد. گرچه درحال حاضر، 

 ،هعاممحاسبات  کمیتهکه عامه) محاسبات وضعیت کمیته  اعم از نگاه قانونی در هر دو صورت

انونی قدقیق انجام بررسی هم از نگاه  ( واستکمیته فرعی کمیته مالی و بانکداری شورای ملی 

 زارشات تفتیش محدود میباشد. تمام گ، 

وزارت مالیه و بانک جهانی، تفتیش پروژه های مساعدت های مالی بانک میان به اساس تفاهم  .5

افغانستان برای تصدیق معامالت مالی  حکومت هجهانی/ صندوق وجهی بازسازی افغانستان ب

ل تهیه و ارائه ؤمس گردد. وزارت مالیه عمدتا می تمویل اجرا  ینامه هاتو رعایت شرایط موافق

یش بیرونی شرکت فتاشد. اداره عالی بررسی براساس تصورت حسابهای مالی پروژه ها میب

 برای بانک جهانی و وزارت مالیه ابراز نظر مینماید. ، مشورتیخارجی 

رئیس جمهور، تحت چارچوب قانونی موجود، همراه با شورای ملی، گزارشات بررسی در مورد  .6

ها  یبررس سایرعملکرد و   یبررسرعایت قوانین،  یبررسو گزارش های  ب قطعیه ساالنهحسا

د. ریاست جمهوری یکی از ذینفعان مهم جهت دریافت گزارشات میباشد و نرا دریافت مینمای

 بهدر ادارات و سفارشات آن بررسی که نتایج دریابد به عنوان رئیس قوه اجرائیه  میخواهد 

بررسی اداره عالی اب های قطعیه توسط کمیسیون حس. بررسی تطبیق می گرددثر ؤطور م

 ین توسط شورای ملی رعایت قوان یبررسین، گزارش های ا عالوه بر بررسی انجام می شود.

تایج و باعث شود نهادهای ذیربط اقدامات مناسب را در مورد ن تا مورد بحث قرار نمیگیرد
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ایاتی را به منظور تطبیق یافته مقام عالی ریاست جمهوری هد، سفارشات بررسی انجام دهند

 نماید .میها به مراجع ذیربط اصدار 

حمایت دفتر رئیس جمهور برای مؤثریت تفتیش و اجرای سفارشات بررسی و پیگیری یک 

اقدام بسیار مهم است. حمایت دفتر رئیس جمهور از اداره عالی تفتیش یک فرصت و عامل 

، بدون اینکه 2017در سال  حکمِ  ور، از طریقمؤفقیت میباشد. به هر صورت، دفتر رئیس جمه

شورای ملی آنرا تصویب کند، تغییرات خاصی را در احکام قانون تفتیش وارد نمود. به همین 

ترتیب، تغییر در قانون تفتیش یا صالحیت  اداره عالی تفتیش که در قانون بررسی توسط دفتر 

ظر گرفته شده، تهدیدی برای نرئیس جمهور بدون تصویب قانونی)تصویب قوه مقننه( در 

   .حسوب می شودو استقاللیت اداره عالی بررسی م اجراآت

 

یک کاپی گزارش بررسی   ،استدر نظام قانونی و مشورتی  رجعم عالی ترینشورای ملی که  .7

پنداشته اداره کلیدی  یک ذینفعگردیده  به آن ارائه  بررسیحساب قطعیه و سایر گزارش های 

و قوه اجرائیه را پاسخگو  دقیق نمودهگزارش تفتیش را بررسی کمیته این  چون ؛میشود

پیش نویس اصالحات در قانون تفتیش کنونی در حال ترتیب نگهمیدارد. اداره عالی تفتیش 

ته مستقل شناخبررس للی به عنوان یک نهاد عالی تا با بهترین شیوه های بین الم می باشد

اداره  ه در تصویب قانون اصالح شده محاسبات عام شود. نقش و حمایت شورای ملی / کمیته

 عالی بررسی بسیار مهم است.

و تصویب قانون  بررسیوع؛ مؤثریت بررسی گزارش های موض حمایت شورای ملی در هر دو

ده شمرآن حیاتی  بررسیت اداره عالی بررسی و پروسه موفقی در زمینهاصالح شده تفتیش 

فرصتی برای مؤفقیت و مؤثریت بیشتر اداره عالی  شهیحمایت همپروسه بررسی و  می شود.
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بررسی در پروسه تفتیش ودستآورد های آن میباشد. هرگونه ابراز نظر مخالف توسط شورای 

عدم اطمینان باالی گزارش های تفتیش  و هممنجر به فقدان حمایت از قانون تفتیش هم ملی 

آینده است. شورای ملی به عنوان  تهدیدی برای موفقیت اداره عالی بررسی درمی گردد که 

 حامی اداره عالی بررسی میباشد.  

بهترین شیوه های بین المللی به طور کلی کنترول مالی از سوی شورای ملی در مطابقت با 

شامل مکانیزم های جداگانه برای نظارت از برآورد بودجه، ترتیب بودجه  و نظارت از گزارش 

در چوکات مسئله . به طورعموم، این میگرددای مالی تفتیش براساس بودجه و صورتحسابه

بات کمیته محاسو بودجه  بررسی دقیق براییا هم  وو بودجه کمیته مالی  همیا یا بودجه تخمین

 ؛بررسی گزارش تفتیش براساس بودجه دیده میشود. اجرای هر دو عملکرد جهت( PACعامه )

اجرای بودجه توسط کمیته مالی و  در موردتأیید بودجه و همچنان بررسی گزارش تفتیش 

بودجه از  در موردبه نظر می رسد که با اصول بازرسی جداگانه گزارش تفتیش  یبودجه  طور

هرچند این  روی برآورد بودجه، که تحت نظارت کمیته مالی و بودجه قرار دارد، تطابق ندارد.

برای بررسی دقیق  تهدیدی ولیعامل مهم موفقیت  برای اداره عالی بررسی نیست،  مورد

 گزارش های تفتیش و پیگیری سفارشات میباشد.

تفتیش رعایت از قوانین/عملکرد را به  یعالوه برین، در حال حاضر، شورای ملی گزارش ها 

قرار نمیدهد و در مورد آن سفارش دقیق جز از گزارش  حساب قطعیه مورد بحث یا بازرسی 

سی و پیگیری این گزارشات توسط شورای ملی زربرای با میکانیزمِ ،از سوی هم نمی دهند.

عامل مهم جهت عدم مؤفقیت اداره عالی بررسی در خصوص  موضوع، این وجود ندارد.

 . بشمار می رودگزارشات تفتیش رعایت/عملکرد پنداشته میشود و یک تهدید 
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وزارت مالیه که مسئول ترتیب بودجه، فعالیت های خزاین از طریق حساب واحد خزاین  .8

(TSA و مدیریت مالی به شمول )AFMIS  و همچنان نظارت گزارش های جداگانه تفتیش

میباشد یک ذینفع کلیدی محسوب  هاتهای دریافت شده از سوی دونر مربوط به مساعد

عامه و و مصارف امور مالی اداره قانون  1بند  55میگردد. بادر نظرداشت احکام مندرج ماده 

 رت مالیه مسئولیت دارد تا معلومات ذیل را تهیه و ارائه نماید:  (، وزاPFEMمدیریت هزینه ها )

(   گزارش نهائی تطبیق در مورد بودجه سال مالی گذشته. این گزارش باید قبل از پایان ماه 1) 

 سنبله )ربع دوم سال( ارائه شود؛ 

وریکه اند طحسابات مالی بر اساس اصول محاسبات بین المللی  که تفتیش گردیده  مطابقت (   2)

 تذکر گردیده است. PFEMقانون  59در ماده 

تیش تکمیل نمودن تف به منظور ترتیب این گزارش ها و ارایه بموقع به کمیسون بررسی حساب قطعیه

بموقع و ارائه نتایج آن به رئیس جمهور و شورای ملی طبق چارچوب زمانی مورد نیاز، برای اداره عالی 

 . باشدو حساس می بررسی بسیار مهم 

وزارت مالیه نشان می  از سوی بررسیرائه حساب قطعیه به کمیسیون ا درتجربه چند سال گذشته 

ارسال شده است. این امر به هیئت  چند روز نسبت به تاریخ مورد نظر خیرأدهد که حساب قطعیه با ت

  رسیبرهای تمامی پروسه  نمودن تکمیل امر انعطاف پذیری کمیسیون تفتیش را در گذشته در

رعایت قوانین و تطبیق بررسی های الزم را تحت تاثیر قرار کامل محدود کرده است و هدف آزمایش 

خیر در ارسال حساب قطعیه تهدیدی برای اتمام زمان تمام پروسه های أداده است. به همین ترتیب، ت

  تفتیش بررسی قطعیه است.

اداره عالی بررسی در مورد آن، حمایت و مساعدت ها و اظهار نظر  یبررسبا توجه به تکمیل بموقع 

رع به اس و اسناد مربوطه تفتیش در ترتیب صورت حساب های مالی موجودپشتیبانی وزارت مالیه 



2022-2018پالن استراتیژیک   اداره عالی بررسی 

 

150 | Page 

 

برای مشاورین تفتیش ضروری است. تجربه چند سال گذشته نشان می دهد که قبل از اینکه  وقت

 یافت شود ، تعداد پیگیریها و تعقیبگزارش های مالی و اسناد مربوطه توسط تیم بررسی/تفتیش در

تکمیل مؤثر و مثمر پروسه تفتیش مساعدت به زمان معین در قابل مالحظه انجام شده است. این امر 

 آن باعث تهدید میگردد. 

تمام وزارتخانه ها و ادارات دولتی افغانستان )در مرکز و والیات( که مسئول انجام معامالت مالی و 

. وزارتخانه محسوب می شونده تخصیص و عواید خود هستند، ذینفعان مهم مدیریت مالی مربوط ب

در بودجه اصلی به عنوان نهادهای مصارفاتی یا  ؛ یعنیهستند جویها و ادارات که واحد های بود

مستندسازی مالی را عهده دار و  دادهرا انجام ها عایداتی درج گردیده اند، تطبیق پروژه و برنامه 

ب قطعیه معامالت مالی را بگونه ماهوار ترتیب مینمایند که توسط وزارت مالیه . آنها حساهستند

 ساالنه توحید میگردد.

خیر قابل مالحظه در ترتیب و ارایه حساب قطعیه ماهانه توسط وزارتخانه أتدر گذشته ، ا وجود آن ب

رسال به موقع ادر به طور غیرمستقیم تهدیدی این موضوع ها به وزارت مالیه دیده شده است، که 

ود به نوبه خو  میباشد  حساب قطعیهبررسی سط وزارت مالیه به کمیسیون تو  شده گزارش توحید

 .سازدزمایش رعایت محدود می آتفتیش جامع   انجامانعطاف پذیری کمیسیون تفتیش را در

(،  اداره عالی بررسی حسابات مالی تصدیهای دولتی را SOEsدررابطه به تصدی های دولتی )

آنها از  اظهار نظر نماید و نه هم  از عملکرد مالی یا موقف مالیتا بتواند مستقیمآ تفتیش نمی کند 

. به همین ترتیب امور مالی تصدیهای دولتی مورد اطمینان می دهدطریق تفتیش قانونی به حکومت 

 بررسی  زارشحتی گنین انجام می شود، بررسی و تفتیش قرار نمی گیرند و تنها تفتیش رعایت از قوا

یا پارلمان مورد بررسی قانونی قرار نمیگرد.  نبود ظرفیتهای مشخص  رعایت از قوانین توسط کمیته
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برای  تصدیهای دولتیاین مسلکی  برای تفتیش مالی تصدیهای دولتی همراه با ظرفیت غیر کافی در 

 پنداشته میشود.تهدید تفتیش  برایتهیه و ارائه صورت حسابهای مالی 

ها بشمول دولت های ملی و نهادهای چند جانبه و بین المللی کمک ها و مساعدتهای مالی را دونر  .9

ا هبرای بخشی از بودجه عادی و بخش قابل مالحظه بودجه انکشافی افغانستان فراهم مینمایند. دونر

 یبررسی در افغانستان و گزارشهای  مهم هستند و عالقمند چارچوب مدیریت و کنترل مالذینفعان 

تا بتوانند وضعیت و روند هزینه ها و تطبیق پروژه ها و چارچوب  نیز می باشنداداره عالی بررسی 

پروژه یا برنامه به طور کلی  تحت هر نوعکلی مدیریت مالی را مورد ارزیابی قرار دهند. کمک دونرها 

 .قرار می گیردکه توسط اداره عالی بررسی ارائه می شود،  بررسیت مشاهدات و نتیجه گیری های تح

ز اکمک دونر ها برای مؤثریت کلی گزارش تفتیش ومفیدیت آن اهمیت دارد، زیرا تعداد از تفتیش ها 

تفتیش مساعدت ها کامال توسط بانک جهانی تمویل میشود. بانک جهانی با اداره عالی بررسی  قبیل؛

به همین ترتیب، کمک نماید.  بخاطر فعالیت های خاص و فعالیت های انکشافی شان کمک مالی می

و حمایت مالی دوامدار  حسوب می شود/حمایت  بانک جهانی عامل اصلی موفقیت اداره عالی بررسی م

های خود را  اداره ظرفیتاین بانک جهانی همچنان فرصتی را برای اداره عالی بررسی مهیا میسازد تا 

 ارتقا و زیر بنای خویش را تقویت بخشد
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 کیالتی اداره عالی بررسی: چارت تش5ضمیمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : معرفی و تاریخچه اداره عالی بررسی6ضمیمه 

هــــ ش  به نام ریاست عمومی تفتیش محاسبات  ایجاد  و 1300 اداره کنترول و تفتیش در سال 

 تحت اثر دفتر صدرات/نخست وزیر وقت فعالیت مینمود. هدف اساسی آن  تفتیش امور مالی و

 محاسبات ادارات دولتی بود. 
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هــــــ ش نام ریاست عمومی تفتیش محاسبات  به تصویب شورای  1333مطابق به   1954در سال 

ملی به نام  دیوان محاسبات تبدیل گردید. مسؤلیتهای دیوان محاسبات  تفتیش، بررسی امور مالی و 

 محاسبات  ادارات دولتی بود.  

هــــ ش دوباره به نام  قبلی خود ریاست عمومی تفتیش محاسبات  1344مطابق به   1965در سال 

 مسمی گردید. کود اخالقی وسلوکی و رهنمود تفتیش در همان دوره  به وجود آمد.  

یک قانون جدید تصویب شد و اداره بنام دیوان محاسبات  نامگذاری  1356مطابق به    1977در سال 

بود، دیوان محاسبات تحت امر دفتر رئیس جمهور فعالیت می قانون آمده  6شد. همانطور که در ماده 

 کرد. 

صادر شد که مطابق با استانداردها/ معیارهای تفتیش 1359مطابق به   1980یک مقرره تفتیش در سال  

 روسیه و کشورهای سوسیالیستی تهیه شده بود.

شورای وزیران  ل در چوکاتتروباره به کمیته  دولتی کننام این اداره دو 1363مطابق به   1984در سال 

های تتبدیل شد. این کمیته مسئول تفتیش فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از جمله فعالی

 مصؤباتو اطمینان از تطبیق فعالیت های ترانسپورتی و تجارتی  ساختمانی، مراقبت های صحی، 

 بود.شورای وزیران 

عیت استقاللیت خود را از دست داده و تحت اداره امور ، وض2001تا  1371مطابق به  1992طی سالهای 

 فعالیت مینمود.

(، این اداره در صالحیت و مسئولیت خود به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت می 1381) 2002از سال 

صادر شد به اساس آن حکم این اداره را به عنوان  2005حکم رئیس جمهور که در سال  براساسکند. 

)سیستم مدیریت مالی  PFEMقانون   2005فی کرد. عالوه برین، در سال یک نهاد مستقل معر
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دولت مطابق با  را که مبنای قانونی برای تفتیش صورت حسابهای مالی آمد افغانستان(  به میان

 فراهم مینماید. استانداردها/معیارهای بین المللی

کرد مؤثر و مفید در مطابقت قانون تفتیش با صالحیت و حدود مشخص  جهت عمل  1392/2012در سال 

ویب شده تصقانون که با معیارات و شیوه های بین المللی تصویب گردید. به تعقیب آن مالحظه گردید 

مسوده   . اداره عالی بررسی پیش نویس/ستخالهادارای  بهترین شیوه های بین المللیمطابقت با  در

 را مرورو اصالح نماید.  مزبور قانونتعدیل در قانون را پیشنهاد می کند که یک متخصص داخلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022-2018پالن استراتیژیک   اداره عالی بررسی 

 

155 | Page 

 

 منظوری مقام اداره عالی بررسی

 


