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 جمهوری اسالمی افغانستان

 اداره عالی بررسی

 

  بررسی افغانستان اداره عالی  مفتشین/کارکنان کدهای اخالقی

 

 

 .ینمایدنهاد عالی تفتیش میباشد که تفتیش سکتور عامه را در افغانستان اجرا م یکاداره عالی بررسی افغانستان 

نافذه برای  اداره عالی تفتیش و سایر قوانین و مقررات 1391سال  در قانون  که یبراساس صالحیت، وظایف و مسؤلیت ها

 کارمندان و مفتشین منحیث کارکنان خدمات ملکی تصریح گردیده است:

_ وظایف 11تخلفات مفتشین، ماده  – 22انفاذ طرزالعمل ها، ماده   -قانون اداره عالی تفتیش  25موارد ماده با در نظر داشت 

ره ن اداه در قانورفتار مسلکی مفتشین و کارمندان اداره عالی بررسی کنافذه با نظر داشت  و صالحیت مفتشین، سایر موارد 

  :عالی بررسی تصریح گردیده است

د های اخالقی( )ک 30آیسای  طریقکه توسط انتوسای از با درک اهمیت کدهای اخالقی بین المللی برای مفتشین سکتور عامه 

 نافذ گردیده است: 

و مفتشین  ارمندانبرای تمام ک اخالقی و اصول اساسی ذیل یعالی بررسی  میپذیرد واعالم میدارد که کد هابدینوسیله اداره 

  شد. با می ءالزم االجراو روابط شان با مراجع تحت تفتیش،مقامات مراجع و تمام ذینفعان  در رفتار های مسلکی اداره 

اداره  مقامات/کارکنان/مفتشین بصورت عمومش" اصطالح "مفت، ادر اینج و اصول اساسیکدهای اخالقی  برای شرح هدف

 را شامل می گردد.عالی بررسی 

 

 کد های اخالقی و اصول اساسی

 شفافیت .1

ده ازتاب داب رامفتشین  عملکرد درستیباید صداقت و راستکاری  یا می باشد و اخالقی  کد ارزش اساسی شفافیت عبارت از

هدفمند فی و بیطر که  را مکلف میسازدمفتشین  همچنانشفافیت درست یا دقیق می باشد.که از کدام منظر  و محاسبه گردد

و در  هکرداخذ  منافع ملی ، تصامیم شان را براساس ودهحفظ نم ، معیارات بینظیر رفتار مسلکی را در نظر گرفتهرا  بودن

 گیرند. مطلق کار  صداقتاز و استفاده منابع اداره عالی بررسی ها فعالیت  انجام

داره عالی امینماید. فراهم اءمبنقضاوت مفتشین  و بدین ترتیب برای ایجاد مینمایدرا تفتیش اعتماد  ومفتشین  شفافیت در کار

عالی رات به معیامسؤلیت دارند که  و مفتشین این اداره ودهحمایت نم شفافیتارزش و اصول از  تابررسی متعهد است 

. یندنما عاتمرا آنرا روابط شان با کارمندان مراجع تحت تفتیشی و شفافیت( در راستای اجراآت و ) مثآل راست رفتاری

 .  باشد و عیب جوئی  باالتر از سؤظن فعالیت مفتشین باید اعتماد مردم بمنظور حفظ 
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ول به شم علی فعالیت های جهم یا و زیان آور، نادرست، غیر مسلکی، گمراه کننده  دست داشتن در مواردمفتشین باید از 

الی ه عادار د. دور باشنبه سازش و تضاد منافع  ،سؤظن از تامفتشین مکلف اند . اجتناب ورزندچشم پوشی با مقامات مرجع 

  اطمینان بدهد. خویش  حسابدهی و قانونمندی فعالیت های از شفافیت، است تابررسی همچنان متعهد 

ی، تعقید صولا ،او بیشتر به ایمان و تقو استمرتبط  یشخص  و رفتارهای به ارزش ها صداقتاز انجائیکه  امانتداری و 

مسؤل  ا  شخصیز ن، مفتشین اداره عالی بررسی در افغانستان یردل تعلق میگو حاضر وناظر دیدن پروردگار متعااسالمی  فهم

خداوند  حضور در  رستاخیز خویش در روز عمل خیر و شرجوابگوی  میباشند و خویشبراساس ایمان  داری و راستیامانت

   متعال)ج( میباشند. 

 

  و بیطرفی  هدفمند بودناستقاللیت،  .2

 دین مفهومبحتمی و ضروری میباشد. منفعت بیرونی برای مفتشین  مرجع تحت تفتیش و سایر گروه های مستقل بودن از 

شش کو ه تنهانمفتشین  کاهش یابد. اینکه، نه گرددبیشتر و قوی تر مایند که استقاللیت شان مفتشین طوری رفتار ن که

را  ی خودطرفبینیز حت تفتیش در اجرآ موضوعات و موارد ت بلکهتقل باشند، جع و گروه های منفعت مسنمایند که از مر

 اشند. بدر ظاهر و باطن بیطرف و مستقل  است که مفتشین باید و مهم خیلی ضروری این مسئله نیز  حفظ نمایند.

ع الاط ،برآن وابسته است تفتیشمحصول  کیفیتکه  مفتشکه از کار روزانه  بودهیک ارزش فراگیر استقاللیت 

 توسط مکنماستقاللیت به طور مثال های بیرونی تخریب گردد.  تعتوسط شخص یا منفنباید  استقاللیت مفتشین میدهد.

اخیر با  ابقه کاریبرنامه ها، س ها یا  پروژه  ،مرجعنماینده  تبعیض مفتش در برابر ،فشار بیرونی یا نفوذ باالی مفتش

فتیش تروی م یا هو زیر سوال برودصداقت را ببار میآورد یا ی یا مالی با مرجع که تضاد منافعمرجع  یا معامله شخص

 داشته باشد. تآثیر ناگوار 

 ژهبه وی د.باش )بدون تبعیض شخصی یا سایر(فد( و بیطر) براساس حقایق و شواههدفمندمفتش باید  تمام فعالیت های  

دست بشواهد  واید براساس حقایق جامع تفتیش ب نظر و گزارش برازبیطرف باشد.  نتایج، ادقیق و  گزارش مفتشین باید 

ه احمفتش در س بودن عبارت از بیطرفی هدفمند .قرار داشته باشدسی معیارات تفتیش اداره عالی برردر مطابقت با  آمده

    . استتفتیش و گزارش دهی تفتیش 

ا در نظر بایند. استفاده نم ،یا سایر نهاد ها فراهم میگردد اجعاز معلومات که توسط مرمفتشین اداره عالی بررسی باید 

ند یز مکلف ان گیرد. مفتشین اداره عالی بررسی بصورت  به گونه بیطرفانه اظهار نظر توسط مفتشینداشت این معلومات 

 ر گزارشدت بیطرفانه و متوازن معلومات جمع آوری نمایند و آنرا بصور مورد نظریات مرجع و سایر نهاد هادر که 

 نباید توسط این نظریات متاثر گردد.  خود مفتشیننتایج  باوجود آن،بازتاب دهند.  خود

 ینادهند. بجام ان هدفمندانه وبیطرفمفتشین را مکلف نموده است که تفتیش را بصورت  قانون تفتیش، یازدهم  ماده 1بند 

  را فتیش ت و نتایج ،دادهانجام  را بصورت مسلکی  خود تفتیش دستور میدهد تامفتشین اداره عالی بررسی را  ماده

ین ماده ا . دهندو احساسات شخصی گزارش قضاوت مسلکی بدون منافع  مطابق با و شواهد مؤثق اسناد ،براساس حقایق

وارد و انجام مدر و بیطرف باشند و بدون تضاد منافع یا فشار بیرونی هدفمند  همکلف میسازد ک مفتشین را نیز 

  بودن شامل بیطرفی سیاسی نیز میگردد.  و بیطرفهدفمند بودن  عمل نمایند. موضوعات تحت تفتیش 
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 بیطرفی سیاسی .3

 عالی ارهاز مسؤلیت های ادیکی این نکته نیز مهم است تا بیطرفی سیاسی هم در واقعیت و هم در درک حفظ گردد. 

 ار نظردر مورد هر نوع گرایش با دیدگاه یک حزب سیاسی مشخص اظه نباید تا بررسی و همچنان مفتشین آن اینست

ی ز نفوذ سیاسایش را مفتشین استقاللیت خو تا مهم است خیلی ، این مسئلهبنابرین.نمایند یا اینکه تحت نفوذ آن حزب باشند

است،  مفتشین بیطرفی سیاسی موضوع مرتبط بهبه منظور انجام مسؤلیت های تفتیش بگونه بیطرفانه حفظ نمایند. 

ت داده ن صالحی، اجرائیه و سایر نهاد دولتی که قانون برای شامسؤلین قوه مقننه کنار در طوریکه اداره عالی بررسی

 مینماید.مالحظه نمایند، فعالیت  است که گزارش های اداره عالی بررسی را 

)مانند ددهنخواهند که انجام  مییا  لیت های سیاسی را انجام میدهند وشین اداره عالی بررسی فعاهنگامیکه مفت

وانائی تباالی  مسؤلیت میتواندکه همچو  بخاطر داشته باشندتا است  ( مهمسیاسی گروه، حزبیک تشکیل، یتعضواخذ

جازه داده اشین ای مفتبراگر باشد و یا هم در آینده تآثیر نماید.  گذارتآثیر  به گونه بیطرفانه وظایف مسلکی انجامدرشان 

شند که اه باباید آگ اشتراک نمایند اض(اعتر/مخالفگروه/)مانند عضو حزب سیاسی/تشکیل/در فعالیت های سیاسی شود تا

  گردد. منجر به تضاد مسلکی ها می تواند فعالیت  دست داشتن در چنین

د یا میخواه میگیرد را عضویت یک سازمان سیاسی/تشکیل/گروه/ حزبدر صورتیکه یک مفتش اداره عالی بررسی 

بی  عد، موضونمایشرکت  در فعالیت های سیاسی بگیرد یا میخواهد که سازمان سیاسی/تشکیل/گروه/حزب ایجاد نماید یا 

  اطالع داده شود.  بصورت کتبی به اداره عالی بررسی  درنگ

 

 تضاد منافع  .4

ش تفتیحت تمرجع منافع )شخصی یا بیرونی( با  تمادم اقدامات احتیاطی را به منظور جلوگیری از تضادمفتشین باید 

أمین تاز  بااجتن و لیت در تفتیش و گزارش دهی تفتیشاستقالجلوگیری تضاد منافع با مرجع شامل اصل  مدنظر بگیرند.

ا یهدید و تاستقاللیت مفتش را  ممکن که است دیگر و جناح هایو کارمندان مرجع تحت تفتیش  هیئت رهبری روابط با

که صوصی خنفع هم یا  همربوطهای ح جنامنفعت شخصی یا منافع  برای موقف رسمی  استفاده از . همچنانسازدبمتآثر 

ا را ه و تردید تمام این های شک هم با بیطرفی یا هدفمند بودنیا در مورد استقاللیت، تلقی می گردد  سادفبحیث عمل 

  . ایجاد می نماید، اجتناب گردد

یث ا منحی وده باشدکارمند بمرجع را که در آن  تصریح مینماید که مفتش نمیتواندتفتیش  عالی  هرقانون اداماده چهاردهم 

ش در گزارو ا در تهیه صورت حساب های مالی آنی تعیین شده باشدش مرجع تحت تفتی نماینده حقوقی توسط سازمان یا

 هم داشتهسدر مرجع تحت تفتیش مفتش در صورتیکه  تفتیش نماید.، در جریان پنچ سال اخیر دخیل باشد دهی مالی آن

اشته م ارتباط درتبه سومامورین  تا سطح تفتیش  مقامات مرجع تحت باو یا هم باشد یا در آن سرمایه گذاری کرده باشد 

   . ، تفتیش را در آن مرجع انجام داده نمیتواندباشد

ید توجه ید، بانما مشوره و خدمات ارایهبه غیر از تفتیش برای مرجع تحت تفتیش  تا شودهنگامیکه به مفتشین اجازه داده 

 خدمات  وهمچو مشوره اطمینان دهند که  ، مفتشین باید فع نگردد. مخصوصآتضاد مناگیرد که خدمات منجر به صورت 

   نزد مقامات مرجع حفظ گردد.  باید صالحیت ها که شامل وظایف و صالحیت های مقامات مرجع نمیگردد

انعامات و ایف موارد مالی، تح رد رشوه و سایر  بوسیله و از تضاد منافع موده ید استقاللیت خویش را حفظ نمفتشین با

 .اجتناب نمایند،ممکن به مثابه تأثیر گذار تلقی گردد که شفافیت و استقاللیت را در فعالیت مسلکی متآثر میسازد یا
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وی هدید رمفتشین باید از روابط با مدیران و کارمندان در مرجع یا هم سایر طرف های که باعث نفوذ، مصلحت و ت

 زند. عملکرد مفتشین می شوند تا نتوانند فعالیت های خود را بصورت مستقالنه انجام دهند، جدا  اجتناب ور

  ر اختالساز روابط که منجر به خط همچنان وخویش برای مقاصد شخصی استفاده نمایند مفتیش نباید از موقف رسمی 

  . دوری جویندانها شک و تردید ایجاد مینماید  مورد هدفمند بودن و استقاللیت در میگردد یا

ند. فاده نمایخویش یا دیگران استمنافع شخصی  به هدفدر جریان اجرای تفتیش  را مفتشین نباید معلومات بدست آمده 

منفعت  اشد یابافزون برین، مفتشین نباید آن دسته از معلومات را که برای سازمان ها سایر افراد ضرر در پی داشته 

 نامناسب و غیر موجه داشته باشد افشاء نمایند. 

لی داره عااکتبآ به  اجلموضوع همثاببه  آنرا بی درنگفوق ذکر گردید، مفتش باید  در چنانکه تضاد منافع در صورت

   اطالع دهند و موضوع توظیف دوباره را در آن درج نمایند. بررسی 

 مسلکی محرمیت .5

ز طریق و یا اتحریری  صورت شفاهی،ب، سوم طرفرا با در جریان پروسه تفتیش اید معلومات بدست آمده نبمفتشین 

داشته باشد یا  ررسیب سازگاری با قوانین اداره عالیکه  حاالتبه استثنای ، فزیکی افشا نمایند گونه وسایل دیجتلی یا به

بوطه در یا در مطابقت با قوانین مر اداره عالی بررسیقانونی مشخص شده در طرزالعمل های  بخش از مسؤلیت های

   منافع عامه باشد.

 ستفادهامفتشین نباید معلومات بدست آمده  را در جریان اجرای تفتیش منحیث حفظ منافع شخصی خویش یا دیگران 

باشد یا  ی داشتهافزون برین، مفتشین نباید آن دسته از معلومات را که برای سازمان ها سایر افراد ضرر در پنمایند. 

 .منفعت نامناسب و غیر موجه داشته باشد افشاء نمایند

اده ند ششم مببه منافع شخصی و افراد در  میاید جریان تفتیش بدستکه در  محرمیت و افشا نکردن معلومات یا دیتا  

مسؤلین  با تیش تف و نتایج  معلومات، مشاهداتولی این بدین معنی نیست که  انون تفتیش نیز ذکر گردیده است.یازدهم ق

ک شری ،سفارشات تفتیش اند براساس پیشبرد و مدیریت مرجع جهت اخذ تصامیم اصالحی  ذیربط مرجع که مسؤل 

  ساخته نشود. 

ر مگ نمایند،ن ءمجوز مناسب آنرا افشاو بدون  لکیت معلومات بدست آمده ارج قایل گردندو ما ارزش  به مفتشین باید

  آن وجود داشته باشد.  قانونی یا مکلفیت مسلکی به افشاء موردکدام اینکه 

 

  شایستگی مسلکی  .6

ام در انج ا رو معیارات عالی مسلکی دهند به صورت مسلکی تبارز  را در هر وقت وزمان مسؤلیت دارند تا خود مفتشین 

 .بکار ببرند  و بیطرف به گونه شایسته برای اجرای وظایف کارهای شان به منظور قادر ساختن آنها 

 دهند.انجام  باید کارهای را که در آن شایستگی ندارندن بررسیاداره عالی مفتشین  

ا رشیوه ها ل ها و باید معیارات نافذه تفتیش، حسابداری و مدیریت مالی، پالیسی، طرزالعممفتشین اداره عالی بررسی         

ت آن فعالی سه براساکو معیارات  ی، اصول بنیادقانوننها باید فهم درست از آبدانند و از آن پیروی نمایند. به همین ترتیب 

 داشته باشند.  ،های مرجع انجام می شود
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 د ود بخشناند تا مهارت های الزم برای انجام مسؤلیت های مسلکی خود را بهبو تشین دارای مکلفیت دوامدارمف

های روش فاتانکشا ارزیابی متداوم بکار ببرند. همچنان در  ی خویش را در جریان تفتیشدانش، تجربه و مهارت ها

 و ظرفیت دانش، مهارت ءارتقاو سعی مداوم به منظور  وسایل و اسالیبتفتیش، استفاده از شیوه جدید تفتیش، 

   . خویش استفاده نمایند

 

ا .7

 نکشاف مسلکی 

رار قتمرین و مورد توجه  هتفتیش و تهیه گزارش های مربوطنظارت اجرا و مسلکی را در دقت مفتشین باید 

در مچنان همایند. را با باالترین کیفیت ممکن در تفتیش خویش استفاده ن شیوه ها و روشهای تفتیشمفتشین باید دهند.

 بندپایش و معیارات عمومی قبول شده تفتبه قیاس های منطقی  دارند تامسؤلیت  تیش و نشر گزارش هااجرای تق

  باشند. 

سلکی مهارت های الزم جهت انجام مسؤلیت های  م انکشافمفتشین دارای مکلفیت دوامدار به منظور تجدید و

 میباشند.

س براسا و ارتقای ظرفیت خواستها و ضرورت انکشاف مسلکی شان از  مفتشین باید اداره عالی بررسی را 

   . موعود اطالع دهندوظایف جدید و 

  

   تقلب و فسادکشف و گزارش دهی  .8

 داره عالیا، در صورتیکه قضیه جرمی در جریان تفتیش شناسائی گردد ،قانون اداره عالی تقتیش 16ماده  براساس 

رای سؤل( بقضیه را به نهاد های ذیربط )اداره لوی سارانوالی و سایر نهاد های/ادارات م تا تفتیش مکلف است

   تحقیقات  بیشتر و پیگرد قانونی ارجاع نماید.  

 ،انکننده گ همکاران، مقامات، عرضه تقلب و فساد که از سوییت دارند تا در مورد مفتشین مسؤل ،به همین ترتیب

مکلف   مفتشین اداره عالی بررسی گزارش دهند. و هر جناح مرتبط به مرجع مربوطه صورت میگیردقراردادیها 

فساد به  مید یا متهمنجر به ترد و جلوگیری از فعالیت و اعمال کهفساد اداری  در امر مبارزه با  را تطبیق قانوناند 

 .  ، رعایت نمایندمیگردد

الکیت ماز  ایدورت مستقیم و غیر مستقیم نباشند و باز تقلب و فساد بص همچنان مکلف اند تا طرف یا بخش  مفتشین 

 امتناع نند از آاباایمان مکلف و تمام مفتشین  اصل تقوا و ایمانداری بوده ضدبر لب و فسادعامه حفاظت نمایند. تق

  . ورزند

ت .9

 آزار و اذیتبعیض و 

 .اداره عالی بررسی هیچ نوع تبعیض و یا آزار و اذیت براساس تفاوت های جنسی و اجتماعی را اجازه نمی دهد

 در یگران، و فروگذاری دجنسی، استفاده نژادی از صالحیت آزار و اذیتمانند  موضوع میتواند شامل اشکال مختلف این

این  ، اجراآت ضعیف و حتی استعفا میگردد.غیر مؤجه های ، غیابتامیدینامنجربه چنین موضوعات  .باشد محیط کار

 . که باید از آن جلوگیری شودتآثیر ناگوار دارد نیز موضوعات باالی اجراآت کارمندان 
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 نمایند  دربرضد شخصی تبعیض و خشونت هر نوع انجام  که و کارمندان اداره عالی بررسی مکلف اندمفتشین  تمام مقامات،

  در هیچ حالت نباید در خشونت واجتناب ورزند و 

داً خود جاز ارتکاب تبعیض و خشونت علیه هر شخص تمام مقامات، مفتشین و کارمندان اداره عالی بررسی مکلف اند تا 

 داری نموده و نباید تحت هیچ شرایطی مرتکب آزار و اذیت کارمندان اناث گردند. 

 تاریخ انفاذ 

سی ئیس اداره عالی بررل اساسی پس از تاریخ منظوری، امضاء و انفاذ آن از سوی رو اصوهای اخالقی دک

 میباشد. ءافغانستان قابل اجرا

 ،عالی بررسی منحیث مشاورین تخنیکی ملیبرای کارمندان که توسط اداره  دهای اخالقی و اصول اساسیک 

 . ، قابل تطبیق می باشدکارشناسان استخدام گردیده اندمشاورین ملی و

ه م گردیداستخداو کارشناسان ملی منحیث مشاورین تخنیکی ملی، مشاورین ملی  بررسی توسط اداره عالی آنهای که

ساسی و اصول ا اخالقی این کد رعایتتعیین گردیده اند در  جای بست خالی در تشکیل  دریا برای مدت کوتاه  یا اند 

 .دارند  مکلفیت مشابه که در فوق ذکر گردیده است،

  تضمینتعهد و 

در  را ساسیا اخالقی و اصول های کود درمندرج  مواردکه موافقت نمایند باید و مفتش اداره عالی بررسی  هر مقام

 یند. سپسامضآ نما 1شکل داده شده در ضمیمه در  خود را دتعهتضمین و  و الیت های مسلکی شان رعایت نمودهفع

 . شان در نظر گیرندعالیت های مسلکی ف و  آنرا در تمام اجراآت

 

قی نخواهد بابررسی  مقام/مفتش اداره عالیبه حیث را  مقام/ مفتش اساسی، های اخالقی و اصول نقض کدیا  تخطی

  . گرددمیهردو مورد توسط کمیته تعیینات اخذ  همیاو وی جزای تآدیبی اخذ میگردد یا در مورد گذاشت؛ 

 

 

 

     

 


