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گزارش ساالنه 1

بخش دوم
نگاه کلی به ادارۀ عالی تفتیش
 .2,1معرفی مخترص ادارۀ عالی تفتیش

ادارۀ عالــی تفتیــش عالــی تریــن نهــاد بازرســی کننــدۀ امــور مالــی و
حســابی ،عملکــرد ،سیســتمهای تکنالــوژی معلوماتــی ادارات بودجــوی
و واحدیهــای دوم آنهــا در مرکــز و والیــات ومناینــده گیهــای آنهــا
در خــارج کشــور ،تصدیهــا و رشکتهــای دولتــی ،شــاروالیها و
پروژههــای بانــک جهانــی میباشــد .صالحیتهــا و مســؤلیتهای ادارۀ
عالــی تفتیــش در قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش توضیــح گردیــده و بــر
مبنــای قانــون نامــرده ادارۀ عالــی تفتیــش صالحیــت تفتیــش اجــراآت
ادارات ســکتور عامــه را دارا مــی باشــد.
بــه منظــور تطبیــق قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش و تحقــق معیارهــای
ســازمان بیــن املللــی نهادهــای عالــی تفتیــش  ،INTOSAIادارۀ عالــی
تفتیــش تــاش مینامیــد تــا بــه اهــداف اجــرای تفتیشهــای مؤثــر ،بــا
کیفیــت و مســتقالنه در ســکتور عامــه برســد.
ادارۀ عالــی تفتیــش بــرای اولیــن بــار در ســال  1300هـــ ش تحــت نــام
“دیــوان ســنجش” بــه منظــور تفتیــش عوایــد و مصــارف دولــت کــه آیــا
حقیقتـاً عوایــد و مصــارف دولــت موافــق نظامنامــه بودجــۀ ایفــا گردیــده
اســت یــا خیــر؟ ایجــاد گردیــد .بعــدا ً ایــن اداره در ســال  1321هـــ ش
بنــام ریاســت تفتیــش عمومــی محاســبات ،زیــر اثــر صــدارت عظمــی
وقــت ایجــاد و بــه فعالیــت آغــاز منــود و هــدف آن بازرســی امــور مالــی
و حســابی وزارتهــا و ادارات دولتــی و حراســت از داراییهــای عامــه
را تشــکیل میــداد .در ســال  1333هـــ ش بــه اســاس تصویــب شــورای
ملــی وقــت اداره نامــرده بنــام دیــوان محاســبات مســمی گردیــد،
چنانچــه در قانــون محاســبات عمومیــه ســال  )35( 1333مــاده در مــورد
صالحیتهــا و وظایــف دیــوان محاســبات و مکلفیتهــای ادارات در
برابــر آن ترصیــح گردیــده اســت.
در ســال  1341دیــوان محاســبات بــه ریاســت تفتیــش عمومــی
محاســبات تغییــر نــام داده و اولیــن اصولنامــۀ آن تحــت همیــن نــام
نافــذ و در ســال  1344تعلیامتنامــه تفتیــش عمومــی محاســبات نیــز بــه
تصویــب رســید.
در ســال  1356قانــون دیگــری نافــذ شــد .در ایــن قانــون اســم ریاســت

عمومــی تفتیــش محاســبات مثــل گذشــته بنــام دیــوان محاســبات
یادگردیــده اســت .مطابــق بــه مــاده ( )6قانــون یادشــده ریاســت دیــوان
محاســبات مربــوط بــه مقــام ریاســت جمهــوری گردیــده بــود.
در ســال  1359مقــررۀ جدیــد تفتیــش کــه آمیختــه بــا معیارهــای
ســازمان بیــن املللــی تفتیــش  INTOSSAI – ISSAIو تفتیــش
اتحــاد شــوری و ماملــک سوسیالیســتی بــود نافــذ و دیــوان محاســبات
بنــام ریاســت عمومــی کنــرول و تفتیــش و در ســال  1363بــه نــام
کمیتــه دولتــی کنــرول و بعــدا ً در ســال  1367بنــام ادارۀ کنــرول و
تفتیــش مســمی گردیــد.
ادارۀ کنــرول تفتیــش وقــت ،طــرح قانــون کنــرول و تفتیــش را ترتیــب
و جهــت طــی مراحــل بعــدی بــه وزارت عدلیــه فرســتاد ،وزارت عدلیــه
طــرح مذکــور را پــس از تائیــد شــورای وزیــران جهــت تصویــب بــه شــورای
ملــی ارســال منــود قانــون نامــرده در ســال  1370از طــرف ولســی
جرگــۀ شــورای ملــی تصویــب و بــه مرشانــو جرگــه فرســتاده شــد ولــی
بنابــر ســقوط حکومــت دوکتــور نجیــب اللــه قانــون نامــرده از تصویــب
بــاز مانــد.
ادارۀ کنــرول و تفتیــش در ســال  1374طــرح جدیــد قانــون کنــرول و
تفتیــش را مجــددا ً روی دســت گرفــت کــه پــس از طــی مراحــل در وزارت
عدلیــه و تصویــب شــورای وزیــران بــه اســاس فرمــان تقنینــی رئیــس

جمهــوری اســامی افغانســتان توشــیح و در جریــدۀ رســمی نــر گردیــد.
در جریــان ســالهای  1371الــی  1380ادارۀ کنــرول و تفتیــش تحــت
اثــر اداره امــور ریاســت جمهــوری فعالیــت مینمــود .بــر اســاس فرمــان
شــاره ( )165مــؤرخ  1382/9/9ریاســت دولــت انتقالــی اســامی
افغانســتان ادارۀ کنــرول و تفتیــش (ادارۀ عالــی تفتیــش فعلــی) از
ریاســت عمومــی ادارۀ امــور و داراالنشــأ شــورای وزیــران مجــزا و بــه
حیــث یــک نهــاد مســتقل و بیطــرف در چــوکات تشــکیالت دولــت ایجــاد
گردیــد.
بــر عــاوه در ســال  1384بــه اســاس فرمــان رئیــس جمهــوری اســامی
افغانســتان قانــون اداره امــور مالــی و مصــارف عامــه ()PFEM Law
نافــذ گردیــد کــه مبنــا و صالحیــت تفتیــش حســاب قطعیــه دولــت
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مطابــق بــه معیارهــای بیــن املللــی تفتیــش بــه ادارۀ عالــی تفتیــش داده
شــد.
در ســال  1392قانــون اداره بــه منظــور اجــرای تفتیشهای مؤثــر و مفید
و در مطابقــت بــا معیارهــای بیــن املللــی تفتیــش ،تعدیــل و از طــرف
شــورای ملــی تصویــب و از طــرف رئیــس جمهــوری اســامی افغانســتان
توشــیح و در جریــده رســمی منــر ( )1101مــؤرخ  1392/1/10نــر
و نافــذ گردیــد و بــر مبنــای ایــن قانــون نــام ایــن اداره “اداره عالــی
تفتیــش” مســمی گردیــد کــه یــک مبنــای قانونــی بــرای یــک اداره
تفتیــش مســتقل ارایــۀ منــود .بعــدا ً بــه اســاس فرمــان تقنینــی شــاره
( )157مــؤرخ  1396/6/14رئیــس جمهــوری اســامی افغانســتان نــام
ایــن اداره از ادارۀ عالــی تفتیــش بــه اداره عالــی بررســی تغییــر منــود .از
اینکــه قانــون نامــرده دارای بعضــی کمبودیهــا و خالهــا در مطابقــت
بــا بهرتیــن شــیوههای بیــن املللــی بــوده ،اخیــرا ً طــرح جدیــد تعدیــل
قانــون اداره ترتیــب و بعــد از طــی مراحــل تقنینــی از طریــق وزارت عدلیه
بــه کابینــه جمهــوری اســامی افغانســتان ارایــۀ گردیــد کــه بــه اســاس
مصوبــه شــاره ( )13مــؤرخ  1398/12/14کابینــۀ جمهــوری اســامی
افغانســتان مــورد تائیــد قــرار گرفــت و بــه اســاس فرمــان تقنینــی شــاره
( )45مــؤرخ  1398/12/15مقــام عالــی ریاســت جمهــوری قانــون
نامــرده جهــت تصویــب بــه شــورای ملــی ارایــۀ گردیــده کــه بــه ایــن
اســاس نــام اداره دوبــاره بــه ادارۀ عالــی تفتیــش تغییــر منــود.

 .2.2مروری بر مبنای قانونی و صالحیتهای ادارۀ عالی
تفتیش

قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش بــا نظرداشــت رضورت بــه پیرشفتهــای
بیشــر اداره ،مبنــای قانونــی ،صالحیتهــا ،حــدود و اســتقاللیت
اجرائیــوی را بــه عنــوان یــک اداره تفتیــش ،بــه ایــن اداره تعییــن کــرده
اســت کــه در ذیــل بــه آن پرداختــه میشــود:
الــف) قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش بــر مبنــای حکــم مــواد پنجــاه و جــز
 4مــاده هفتــاد و پنجــم قانــون اساســی افغانســتان وضــع گردیــده اســت
(مــاده .)1
ب) قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش اهــداف ذیــل را در مــاده ( )2بــرای ادارۀ
عالــی تفتیــش تعییــن کــرده اســت:
تنظیــم امــور مربــوط بــه تفتیــش عوایــد و مصــارف بودجــۀ
•
ادارات دولتــی و مطابقــت فعالیتهــای مالــی و حســابی
ادارات دولتــی و ســایر مراجــع کــه پــول یــا دارایــی عامــه را
در اختیــار داشــته یــا از آن اســتفاده مــی مناینــد بــا احــکام
اســناد تقنینــی.

• بهبــود شــفافیت و حســابدهی ،اســتفادۀ مناســب از وجــوه یــا
دارایــی عامــه جهــت تقویــت ادارۀ ســامل و افزایــش اعتــاد
عامــه.
• بهبــود شــفافیت در حســابدهی و عملکــرد ادارات دولتــی و
ســایر مراجــع کــه پــول یــا دارایــی عامــه را در اخیتــار دارنــد
و یــا از آن اســتفاده مــی مناینــد.
• تنظیــم امــور مربــوط بــه تشــکیل ،وظایــف ،صالحیتهــا و
مکلفیتهــای ادارۀ عالــی تفتیــش.
• تأمین حقوق و مکلفیتهای مراجع تحت تفتیش.
ج) مطابــق قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش ،ادارۀ عالــی تفتیــش ،عالــی
تریــن مرجعــی بررســی کننــدۀ امــور مالــی و حســابی و فعالیتهــای
ادارات ســکتور عامــه در ســطح کشــور بــوده و طبــق حکــم مــادۀ
پنجــم ایــن قانــون محــدودۀ تفتیــش ادارۀ عالــی تفتیــش را ســاحات
ذیل تشکیل میدهد:
• ادارات مربوط به ریاست جمهوری.
• داراالنشاءهای شورای ملی.
• آمریت عمومی اداری قوه قضائیه.
• ادارۀ څارنوالی.
• واحدهــای ادارات مرکــزی و محلــی و ادارات مربــوط بــه آنهــا
در داخــل و خــارج از کشــور.
• ریاستهای عمومی دارای تشکیل و بودجۀ مستقل.
• کمیسیونها.
• شاروالیها.
• تصدیهــا ،رشکتهــای دولتــی و مختلــط کــه دولــت در آن
ســهم داشــته باشــد.
• جمیعت هالل احمر افغانی (رسه میاشت).
• سایر مراجعی که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته یا از
آن استفاده می منایند.
همچنــان بــر طبــق حکــم فقــره دوم ایــن مــاده ،ادارۀ عالــی تفتیــش
مــی توانــد عــاوه بــر مراجــع نامــرده ،ســایر مراجــع را بــر اســاس
پروتوکولهــا و موافقتنامههــای کــه در بــدل امتیــاز مالــی بــا آنهــا عقــد
مــی کنــد ،مطابــق معیارهــا و رشایــط پروتوکــول یــا موافقتنامــه تفتیــش
منایــد .البتــه وجــوه مالــی منــدرج ایــن فقــره ،بــه حســاب واردات دولــت
انتقــال مــی گــردد.
د) رشایــط (تحصیلــی و دورۀ کاری)تقــرر و عــزل رئیــس عمومــی و
معاونــان ادارۀ عالــی تفتیــش (مــادۀ .)10.9.8
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بنــام انگلــو ساکســون ( )Anglo-Saxonیــا مــودل پارملانــی نیــز یــاد
میگــردد کــه بیشــر در انگســتان ،اکــر کشــورهای مشــرک املنافــع،
کشــورهای جنــوب افریقــا ،بعضــی کشــورهای اروپائــی و امریــکای
التیــن ماننــد پیــرو و چیلــی مــروج میباشــد .ویــژ گیهــای عمــده ایــن
مــودل ادارات عالــی تفتیــش عبــارت از ادارۀ تفتیــش مســتقل ملــی کــه
توســط رئیــس عمومــی ( )Auditor Generalیــا معــادل آن بــه گونــه
مســتقالنه رهــری میگــردد کــه گزارشهــای تفتیــش را بــه شــورای ملــی
یــا بــه یکــی از کمیتۀهــای پارملــان بــه ویــژه کمیتــه حســابات عامــه
( )PACارایــۀ مینامیــد .مطابــق بــه قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش ،ادارۀ
عالــی تفتیــش یگانــه نهــاد بازرســی کننــدۀ فعالیتهــا و اجــراآت ادارات
ســکتور عامــه در ســطح کشــور میباشــد.
ایــن اداره توســط رئیــس عمومــی ( )Auditor Generalرهــری میگردد؛
کــه توســط رئیــس جمهــور تعیــن میشــود .قانــون اداره همچنــان معاونــان
را بــرای اداره مشــخص منــوده کــه توســط رئیــس جمهــور بــه اســاس
پیشــنهاد رئیــس عمومــی ادارۀ عالــی تفتیــش منظــور میگردنــد.
بــه اســاس ســاختار فعلــی ،ادارۀ عالــی تفتیــش دارای دو معاونیــت،
معــاون تفتیـش مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تقنینــی و معــاون مالــی و
اداری ( )Deputy Auditor General Admin and Financeمیباشــد.
قانــون اداره همچنــان موضــوع اســتخدام مفتشــین را بــه عنــوان
کارمنــدان خدمــات ملکــی کــه دارای ســند لیســانس بــه ویــژه در بخــش
حقــوق و اقتصــاد باشــند؛ معرفــی منــوده اســت.
ســاختار تشــکیالتی اداره کــه بــه اســاس بســت و قــدم میباشــد توســط
کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی تائیــد و از طــرف
مقــام عالــی ریاســت جمهــوری منظــور شــده اســت.

هـ) وظایــف و صالحیتهــای ادارۀ عالــی تفتیــش ،رئیــس عمومــی و
معاونــان اداره (مــادۀ  17 ،16و )18
و) وظایف و صالحیتهای مفتشین (مادۀ )19
ز) مکلفیتهــای ادارۀ عالــی تفتیــش در ارتبــاط بــه ارایــۀ
گزارشهــای تفتیــش بــه شــمول ارایــۀ گــزارش تفتیــش از
مصــارف محــرم (مــادۀ )25
خ) ممنوعیــت تفتیــش بــرای مفتشــین ادارۀ عالــی تفتیــش بــه
دلیــل تضــاد منافــع (مــادۀ .)24
ط) مکلفیتهــای مراجــع تحــت تفتیــش در ارتبــاط بــه فراهــم
آوری تســهیالت الزم جهــت اجــرای تفتیــش ،ارایــۀ معلومــات،
اســناد ،صــورت حســابهای مالــی ،گزارشهــای بــه شــمول
گزارشهــای تفتیــش داخلــی ،معلومــات الکرتونیکــی ،ارایــۀ
نظــر در مــورد نتایــج تفتیــش ،ارایــۀ اطمینــان از تطبیــق نتایــج
تفتیــش ادارۀ عالــی تفتیــش ،کســب نظــر ادارۀ عالــی تفتیــش
در تدویــن قوانیــن ،مقــررات و رهنمودهــای مربــوط بــه امــور
مالــی و مصــارف عامــه (مــادۀ .)28
ی) ارجــاع قضایــای جرمــی کــه در جریــان بررســیها تشــخیص
میگــردد بــه ادارۀ لــوی څارنوالــی و ســایر مراجــع ذیربــط (مــادۀ
.)20
ک) نــر نتایــج گزارشهــای ادارۀ عالــی تفتیــش بعــد از ارایــۀ بــه
مقــام ریاســت جمهــوری و شــورای ملــی از طریــق رســانههای
همگانــی (مــادۀ )26
ل) مــوارد تخطــی از قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش توســط مراجــع
تحــت تفتیــش (مــادۀ .)29
م) تدابیــر وقایــوی بــه منظــور جلوگیــری از ارتــکاب جرایــم فســاد ســاختار تشــکیالتی ادارۀ عالــی تفتیــش بــه صــورت کل ارایــۀ
میگــردد:
اداری توســط کارکنــان ادارۀ عالــی تفتیــش (مــاده .)21
• مشــاور ارشــد ،مســؤل ارایــه مشــورههای مســلکی وتخنیکــی
ن) امتیــازات مالــی بــرای رئیــس عمومــی ،معــاون و مفتشــین اداره،
درمــورد طــرح پالیســیها ،تعییــن اهــداف اســراتیژیک،
ایجــاد وانحــال واحدهــای ســاحوی ،وضــع طرزالعملهــا و
شــیوههای بهــر تفتیــش ،تحقیــق و انکشــاف اداره ،مســلکی
ترتیــب و مــرف بودجــه (مــاده .)36/13/7/6
ســازی وارتقــای ظرفیــت ،کنــرول وتضمیــن کیفیــت.
 .2.3ساختار و مدیریت داخلی ادارۀ عالی تفتیش
• ریاســت پالیســی و پــان ،مســؤل پالیســی ســازی ،پالنگــذاری
ســاالنۀ تفتیــش و ترتیــب پــان اســراتیژیک ادارۀ عالــی
ساختار اداره
تفتیــش.
قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش ،ایــن اداره را بــه عنــوان مــودل ویســت
• ریاســت تفتیــش داخلــی و اطمینــان کیفیــت ،مســؤل اجــرای
منســر ( )Westminster Modelمعرفــی کــرده کــه توســط رئیــس
تفتیــش داخلــی و تضمیــن کیفیــت ادارۀ عالــی تفتیــش ،
عمومــی ( )Auditor Generalرهــری میگــردد و گزارشهــای تفتیــش
مــرور کیفیــت پروســۀ تفتیــش و ارایــۀ گــزارش بــه رئیــس اداره.
را بــه رئیــس جمهــور و شــورای ملــی ارایــۀ مینامید .مودل ویســت منســر
III
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• کمیتــۀ قضایایــی قابــل تعقیــب عدلــی کــه متشــکل از رؤســای
بخــش ســکتوری ،رئیــس فرانســیک و تفتیــش خــاص ،رئیــس
دفــر و مشــاور حقوقــی میباشــد ،موضوعــات مســلکی و قضایــای
جرمــی کــه توســط مفتشــین تثبیــت شــده انــد مــورد بحــث قــرار
میدهنــد کــه در رأس آن معــاون تفتیشهــای مالــی و رعایــت
اســناد تقنینــی ادارۀ عالــی تفتیــش قــرار دارد.
• ریاس ـتها و آمریتهــای کــه انــواع تفتیــش را انجــام میدهنــد و
یــا در پروس ـۀهای تفتیــش بــه نحــوی دخیــل انــد کــه گزارشــده
بــه معــاون تفتی ـش مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تفنینــی و
رئیــس عمومــی تفتیــش عملکــرد میباشــند.
• ریاســت مالــی ،مســؤل بخــش مالــی و اداری ،ریاســت منابــع
بــری مســؤل منابــع بــری ،اســتخدام ،ریاســت تکنالــوژی
معلوماتــی ،آمریــت تــدارکات ،مســؤل جنــدر تحــت اثــر معاونیــت
مالــی و اداری.

ایــن اداره کمیتــۀ تفتیــش را ایجــاد منــوده کــه مســؤل پروســۀ
تفتیــش داخلــی و گزارشــدهی میباشــد.
• ریاســت دفــر ،مســؤل روابــط داخلــی و خارجــی ،اطالعــات
و ارتبــاط عامــه و ارایــۀ گــزارش از اجــراآت ریاســت بــه رئیــس
عمومــی.
• مشــاوریت حقوقــی ،مســؤل بخــش حقوقــی اداره و تنظیــم
کننــدۀ دوســیۀهای جرمــی کــه در جریــان بررســیها از طــرف
مفتشــین ادارۀ عالــی تفتیــش تثبیــت شــده انــد ،جهــت ارایــۀ بــه
کمیتــه قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی و ارجــاع آن بــه اداره لــوی
څارنوالــی.
• ریاســت انکشــاف مســلکی ،مســؤل ارتقــای ظرفیــت کارمنــدان
اداره ،انکشــاف و تحقیــق روی موضوعــات مرتبــط بــه تفتیــش،
تنظیــم امــور مربــوط بــه بورســیهها و تســهیل امضــای
تفاهمنامههــا بــا ســایر ادارات ملــی و بیــن املللــی.
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ﭼﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ

رﺋﯿﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ)ﻣﻔﺘﺶ ﮐُﻞ(

ﺧﺎرج رﺗﺒﻪ

ﺳﮑﺮﺗﺮﯾﺖ

ﻣﺸﺎورﯾﺖ ارﺷﺪ

ﺑﺴﺖ ﺳﻮم

ﺑﺴﺖ اول

رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و ﭘﻼن

ﺑﺴﺖ دوم
رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ داﺧﻠﯽ
و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺑﺴﺖ دوم

رﯾﺎﺳﺖ دﻓﱰ

ﺑﺴﺖ دوم

ﻣﺸﺎورﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﺑﺴﺖ دوم

ﻣﻌﺎوﻧﯿﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ

ﻣﻌﺎوﻧﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اداری

ﺑﺴﺖ ﻣﺎﻓﻮق

ﺑﺴﺖ ﻣﺎﻓﻮق

رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺧﺎص

ﺑﺴﺖ اول

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﴩی

ﺑﺴﺖ دوم

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اداری

ﺑﺴﺖ دوم

ﺑﺴﺖ دوم
رﯾﺎﺳﺖ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻋﺎﻣﻪ

ﺑﺴﺖ دوم

ﺑﺴﺖ دوم

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻓﺮاﻧﺰﯾﮏ

آﻣﺮﯾﺖ ﺗﺪارﮐﺎت

ﺑﺴﺖ دوم

ﺟﻨﺪر

ﺑﺴﺖ دوم

ﺑﺴﺖ ﺳﻮم
ﺑﺴﺖ ﺳﻮم

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ
و ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ

ﺑﺴﺖ دوم

رﯾﺎﺳﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺴﻠﮑﯽ

ﺑﺴﺖ دوم
آﻣﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺎﻣﻪ

ﺑﺴﺖ ﺳﻮم

رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮارت

رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺳﮑﺘﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﻓﺎﻋﯽ
و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺣﺴﺎب ﻗﻄﻌﯿﻪ
دوﻟﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎرﳌﺎن

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺳﮑﺘﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری
و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺗﺼﺪﯾﻬﺎ
و ﴍﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺳﮑﺘﻮر ﻣﻌﺎرف ﺻﺤﺖ
و ﻓﺮﻫﻨﮓ

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

ﺑﺴﺖ اول

ﺑﺴﺖ دوم
ﺑﺴﺖ دوم
ﺑﺴﺖ دوم

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺳﮑﺘﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد و زارﻋﺖ

ﺑﺴﺖ دوم

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺷﺎرواﻟﯽ ﻫﺎ

ﺑﺴﺖ دوم
رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻮاﯾﺪ

ﺑﺴﺖ دوم
رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارﺷﺎت

ﺑﺴﺖ دوم

ﺑﺴﺖ اول

ﺑﺴﺖ دوم
ﺑﺴﺖ دوم
ﺑﺴﺖ دوم
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۱۳۹۸

تشکیل ادارۀ عالی تفتیش

تشــکیل ادارۀ عالــی تفتیــش بــه اســاس قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه خدمــات ملکــی ترتیــب میگــردد .تشــکیل اداره ،شــامل کارمنــدان بخــش
تفتیــش و کارمنــدان حامئیــوی یــا غیــر تفتیــش میباشــد .در ســال  1399مجمــوع تشــکیل اداره ( )633تــن ،کارمنــدان موجــود ( )427تــن
میباشــد ،کــه  391آن بسـتهای تفتیــش ،موجــود ( )242و  242آن بسـتهای کارمنــدان حامئیــوی یــا اداری ،موجــود ( )185تــن کــه  38فیصــد
در بخــش تفتیــش و  23فیصــد در بخــش حامئیــوی بســت خالــی را نشــان میدهــد.
تقسیامت کارمندان در جدول ذیل ارایۀ میگردد:

دﻓﱰ ﻣﻘﺎم اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ

۲۶

۱۴

۳۶

۷

ﻣﻌﺎوﻧﯿﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ

۲۶۵

۸۵

۱۶

۲

رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد

۱۰۰

۵۰

۴۰

۲۲

ﻣﻌﺎوﻧﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اداری

۰

۰

۱۵۰

۲۶

ﻣﺠﻤﻮع

۳۹۱

۱۴۹

۲۴۲

۵۷

مدیریت داخلی ادارۀ عالی تفتیش

ادارۀ عالــی تفتیــش بــه عنــوان عالیرتیــن نهــاد بررســی کننــده ســکتور
عامــه ،توقــع دارد تــا یــک نهــاد مــورد اعتــاد مــردم از طریــق اجــرای
تفتیــش بــا کیفیــت و ارایــۀ گزارشهــای تفتیــش باشــد .در حقیقــت
ایــن موضــوع مربوطــه بــه مدیریــت داخلــی اداره میشــود کــه اداره را
در راســتای تطبیــق احــکام قانــون ،پالنگــذاری اســراتیژیک ،مشــارکت
در چارچــوب ارزیابــی و ســنجش عملکــرد دولــت ،همــکاری در تطبیــق
بنچامرکهــای مربوطــه بــا رشکای بیــن املللــی ،حامیــت و رعایــت

ارزشهــا و اصــول ســکتور عامــه بــه شــمول الزامــات و رشایــط قانونــی
بــرای حســابدهی ،شــفافیت ،صداقــت و مفیدیــت ،پابنــد بــه رعایــت
بهرتیـ�ن شـ�یوههای تفتیـ�ش مطابـ�ق بـ�ه چارچـ�وب انتوسـ�ای آیسـ�ا ی �IN
 ،TOSAI ISSAIمدیریــت مالــی ،کنــرول کیفیــت و تضمیــن کیفیــت،
نظــارت داخلــی و مــوارد ماننــد آنهــا ،حامیــت میکنــد .مــا کوشــش
میکنیــم تــا اطمینــان دهیــم کــه در اجــراآت و فعالیتهــای ادارۀ عالــی
تفتیــش قوانیــن ،اســتندردها و هدایــات مقامــات ذیصــاح رعایــت شــده
اســت.

به این ترتیب ،ساختار مدیریت داخلی اداره موارد زیر را شامل میشود:
ﻫﯿﺌﺖ
رﻫﱪی اداره
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺪﻟﯽ

ﮐﻤﯿﺘﮥ
ﻣﯿﺘﻮدوﻟﻮژی

ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺧﻠﯽ
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ

ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ
ﺑﻪ اﻋﱰاﺿﺎت

ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺗﻔﺘﯿﺶ

ﮐﻤﯿﺘﮥ اﻃﻼع ﮔﯿﺮی
داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻓﺴﺎد اداری

۱۳۹۸

هیئت رهربی اداره

• جلســۀ هیئــت رهــری اداره ،عالــی تریــن جلســۀ تصمیــم گیــری ادارۀ عالــی
تفتیــش میباشــد کــه توســط رئیــس عمومــی اداره رهــری و مدیریــت میشــود.
اعضــای ایــن جلســه را معاونیــن ،رئیــس دفــر ،مشــاور حقوقــی ،رؤســا و آمریــن
بخشهــای مربوطــه تشــکیل میدهــد .جلســات هیئــت رهــری بــه گونــه نورمــال
مــاه یکبــار ،در وقــت رضورت ،حالــت اضطــرار و یــا نظــر بــه تقاضــای رئیــس
عمومــی دایــر میگــردد.
• جلســۀ هیئــت رهــری از فعالیتهــا ،اجــراأت و پیرشفــت کارهــا و مــرف بودجــه،
تطبیــق پــان اســراتیژیک و ســایر پالنهــا بــه ســطح اداره و موضوعــات مهــم
دیگــر نظــارت میکنــد.
• تصامیــم جلســۀ هیئــت رهــری تحــت عنــوان مصؤبــه جلســۀ هیئــت رهــری غــرض
رعایــت و تطبیــق بــه متــام اعضــای جلســه رشیــک میگــردد.
•
•

کمیتۀ قضایای قابل تعقیب عدلی

•
•
•

کمیتۀ تفتیش
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کمیتــۀ قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی توســط معــاون تفتیـش مالــی و تفتیــش رعایــت
اســناد تقنینــی ادارۀ عالــی تفتیــش رهــری میشــود و اعضــای آنــرا رؤســای و بخــش
مســلکی تفتیــش و ســایر اعضــای تخنیکــی تشــکیل میدهــد.
کمیتــۀ قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی بیشــر روی موضوعــات مربــوط به دوســیههای
قابــل احالــه بــه لــوی څارنوالــی بحــث میکنــد و در بعضــی مــوارد ســایر موضوعــات
کــه ایجــاب بحــث در کمیتــه را داشــته باشــد نیــز در آجنــدای جلســات کمیتــه گرفتــه
شــده و تصامیــم در زمینــه اتخــاذ میگــردد.
کمیتــۀ قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی روی موضوعــات تفتیــش و قضیههــای قابــل
احالــه بــه لــوی څارنوالــی کــه در جریــان تفتیــش تثبیــت میگــردد ،بحــث میکنــد.
کمیتــۀ قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی نظریــات مســلکی و تخنیکــی رؤســا و آمریــن
مربوطــه ،ریاســت تحلیــل گزارشــات و کمیتــۀ میتودولــوژی را دریافــت میکنــد.
کمیتــۀ قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی تصامیــم را در چارچــوب حــدود صالحیتهــای
محولــه میگیــرد کــه تحــت عنــوان مصؤبــه کمیتــۀ قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی یــاد
میشــود ،مصؤبــات کمیتــۀ یــاد شــده پــس از منظــوری رئیــس عمومــی اداره قابــل
تطبیــق میباشــد.

• کمیتــۀ تفتیــش گزارشهــای تفتیــش داخلــی را پیــش از اینکــه از طــرف رئیــس
عمومــی نهایــی گــردد مــرور منــوده و نظریــات خویــش را در زمینــۀ ارایــۀ مینامیــد،
اعضــای ایــن کمیتــه را رئیــس عمومــی اداره عالــی تفتیــش ،رئیــس تفتیــش
داخلــی و اطمینــان کیفیــت ،مشــاور حقوقــی و مشــاور رئیــس عمومــی در بخــش
پالیســیها تشــکیل میدهــد.
• بــر مبنــای نتایــج تفتیــش داخلــی و مــرور و بررســی کیفــی تفتیــش ،ریاســت
تفتیــش داخلــی و اطمینــان کیفیــت بــا همــکاری کمیتــۀ تفتیــش ،ارزیابیهــا را
در قســمت حســابدهی داخلــی و کیفیــت بررس ـیها انجــام و بــه رئیــس عمومــی
ادارۀ عالــی تفتیــش ارایــۀ مینامیــد.
• گزارشهــای تفتیــش داخلــی جهــت تطبیــق یافتههــا و ســفارشهای تفتیــش بــه
ریاســتها و آمریتهــای مربوطــه رشیــک میگــردد.

VII
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۱۳۹۸

کمیتۀ میتودولوژی

• کمیتــۀ میتودولــوژی توســط معــاون تفتیـش مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تفنینــی
رهــری میگــردد و اعضــای آنــرا رؤســای بخشهــای معاونیــت مذکــور ،رئیــس
پالیســی و پــان و مشــاور حقوقــی تشــکیل میدهــد.
• کمیتــۀ میتودولــوژی مســؤلیت بحــث ،ابــراز نظــر و تأئیــد موضوعــات مربــوط بــه
شــیوهها و میتودولوژیهــای تفتیــش ،تطبیــق اســتندردهای آیســای ،ISSAI
ترتیــب و تطبیــق رهنمودهــا و ابزارهــای تفتیــش ،طرزالعملهــا را دارد و همــکاری
در قســمت تطبیــق بهرتیــن شــیوههای تفتیــش مطابــق بــه اســتندردهای بیــن
املللــی تفتیــش.
• تصامیــم کمیتــۀ میتودولــوژی تحــت عنــوان مصؤبــۀ کمیتــۀ میتودولــوژی بــه
اعضــای کمیتــه جهــت تطبیــق رشیــک میگــردد.

کمیتۀ اطالع گیری داخلی موضوعات فساد
اداری

• تهیــۀ طرزالعمــل اطــاع گیــری و فــورم ثبــت اطالعــات و ارایــه آن بــرای اطــاع
دهنــده گان.
• اخذ اطالعات و بررسی آن و ایجاد دیتابیس جهت ثبت اطالعات
• اتخــاذ تدابیــر غــرض حامیــت از اطــاع دهنــده گان و ارجــاع اطالعــات بــه مراجــع
ذیصــاح.

کمیتۀ رسیدگی به اعرتاضات بر یافتههای
تفتیش

• کمیتــۀ رســیدگی بــه اعرتاضــات بــر یافتههــای تفتیــش مســؤل رســیدگی بــه
متامــی موضوعاتــی اســت کــه از ســوی مراجــع تحــت تفتیــش بــر یافتههــای
تفتیــش اعــراض صــورت مــی گیــرد .ایــن کمیتــه توســط معــاون در امــور تفتیــش
مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تقنینــی رهــری میگــردد و اعضــای آنــرا رئیسهــای
عمومــی تفتیــش رعایــت قوانیــن و مقــررات ،تفتیــش مالــی و تفتیــش عملکــرد،
رئیــس تحلیــل گزارشهــای تفتیــش ،مشــاور حقوقــی و رئیــس تفتیــش داخلــی
تشــکیل میدهــد.
•
•
•
•

سایر کمیتهها
•
•
•
•

کمیتۀ داخلی تطبیق بودجه.
کمیتۀ .IT
کمیته ترتیب و تطبیق پالن اسرتاتیژیک.
کمیتــۀ فــوکل پاینــت پــان بهبــود عملکــرد مالــی  :FPIPمســؤل ترتیــب پــان،
درج آن در سیســتم  ،APMISنظــارت از تطبیــق آن ،بحــث بــا ریاســت بهبــود
عملکــرد مالــی وزارت مالیــه ،نظــارت بیرونــی  External Reveiwپــان و غیــره.
کمیتۀ رسیده گی به اعرتاضات و شکایات داخلی.
کمیتۀ اضافه کاری.
کمیته امنیتی.
کمیته توظیفات.

VIII
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 .2.4ذینفعان و حامیت کننده گان ادارۀ عالی تفتیش

ذینفعان ادارۀ عالی تفتیش
ادارۀ عالــی تفتیــش ،عالــی تریــن نهــاد بررســی کننــده ســکتور عامــه بــوده و تــاش مینامیــد تــا نهــاد مــورد اعتــاد مــردم در ســطح کشــور باشــد.
دیــدگاه ،ماموریــت و اهــداف اســراتیژیک اداره مطابــق بــا انتظــارات و توقعــات ذینفعــان اصلــی اداره بــه تناســب میــزان مشــارکت آنهــا در
فعالیتهــای ایــن اداره تنظیــم شــده اســت .ذینفعــان ادارۀ عالــی تفتیــش را حکومــت ،ادارات ســکتور عامــه ،شــورای ملــی و کمیتههــای مربوطــه
آن ،دونرهــا و جامعــه مدنــی تشــکیل میدهــد.

دﻓﱰ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره

ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺗﻔﺘﯿﺶ

وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و
ﮐﻤﯿﺘﮥﻫﺎی آن

ذﯾﻨﻔﻌﺎن
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ

ﻟﻮی څﺎرﻧﻮاﻟﯽ

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ

دوﻧﺮ ﻫﺎ
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ذینفعان اداره ،اهداف اسرتاتیژیک ارتباط با آنها را موارد ذیل تشکیل میدهد:
ﻫﺪف

ذﯾﻨﻔﻌﺎن ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﮐﻤﮏ در ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ  /ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺤﺚ و ﺗﺄﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ روی
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﻪ PAC
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺎرﳌﺎن
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ادارات ﺗﺤﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ
دوﻧﺮﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ

ﻧﴩ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺟﺰوهﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ
اﺟﺮای ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﺎ اﺷﱰاک ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻬﺪ اداره در ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﺑﺎز ((OGP
ارﺗﺒﺎط دواﻣﺪار و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﺎ ادارات ﺗﺤﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﮐﻤﮏ در ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻨﭽﺎﻤرکﻫﺎی دوﻧﺮ و اراﯾﮥ اﻃﻤﯿﻨﺎن در زﻣﯿﻨﻪ

ﻟﻮی څﺎرﻧﻮاﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﺪﻟﯽ و
ﻗﻀﺎﺋﯽ

ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎری در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎد اداری ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻤﺗﺎم ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ،
اﺧﺘﻼس و ﻣﻮارد ﺳﺆ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯿﮕﺮدد

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ

اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﺆﺛﺮ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ اداره و ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮاأت
و ﻧﺘﺎﯾﺞ

تأمین کنندۀ بودجه و حامیتهایتخنیکی

منابــع متویــل بودجــۀ ادارۀ عالــی تفتیــش عبــارت از بودجــۀ دولــت
افغانســتان و حامیــت بانــک جهانــی میباشــد .متــام منابــع مالــی
کــه ادارۀ عالــی تفتیــش دریافــت میکنــد از طریــق بودجــۀ ملــی
اجــرا میشــود .تأمیــن مالــی از طریــق بودجــۀ دولــت شــامل مصــارف
بودجــۀ عــادی و انکشــافی و تأمیــن بودجــه از طریــق بانــک جهانــی
بطــور کل شــامل مصــارف بودجــۀ انکشــافی غیــر اختیــاری میشــود.
در ســال  1398ادارۀ عالــی تفتیــش بــر عــاوه کمــک بانــک
جهانــی ،حامیــت تخنیکــی اتحادیــه اروپــا را تحــت برنامــۀ “قــرارداد
دولــت ســازی” ()State Resilience Building Contract SRBC
نیــز دریافــت منــود.

حامیــت تخنیکــی کوتــاه مــدت اتحادیــۀ اروپــا در دو بخــش ()1
مــرور قانــون فعلــی ادارۀ عالــی تفتیــش بــه منظــور تعدیــل ،بــر
مبنــای خالهــای موجــوده و در مطابقــت بــا بهرتیــن چارچــوب
قانونــی قبــول شــدۀ ســازمان بیــن املللــی نهادهــای عالــی تفتیــش
( )INTOSAIو ( )2اجــرای بــاز بینــی وظیفــوی ادارۀ عالــی تفتیــش
 Functional Reviewبــه منظــور ارایــۀ ســفارشها غــرض بهبــود
پروســههای کاری ،پروســیجرها ،ســاختار اداره و ســازماندهی
جهــت تطبیــق احــکام قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش.
مــرور قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش و بازبینــی وظیفــوی تکمیــل
گردیــده ،پروپــوزل و ســفارشهای متخصصیــن بیــن املللــی توســط
ادارۀ عالــی تفتیــش بــه پیشــرده میشــود.

۱۳۹۸
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 .2.5همکاریهای سازمانی و روابط
خارجی

ادارۀ عالــی تفتیــش یکــی از  195عضــو
ســازمان بیــن املللــی نهادهــای عالــی تفتیــش
 INTOSAIمیباشــد کــه دفــر مرکــزی ایــن
ســازمان در شــهر ویانــا ،اتریــش قــراردارد .انتوســای
یــک نهــاد حامــی بــرای ادارات تفتیــش ســکتور
عامــه میباشــد .انتوســای یــک نهــاد مســتقل،
مســلکی و غیــر سیاســی بــوده و نقــش مشــاور ویــژه
را بــه شــورای اقتصــادی و اجتامعــی ()ECOSOC
ســازمان ملــل متحــد دارد .انتوســای اســتندردهای
تفتیــش ســکتور عامــه را تائیــد ،حکومتــداری
خــوب را بهبــود بخشــیده ،تبــادل افــکار و تجــارب
را تقویــت مینامیــد ،حامیــت از ارتقــای ظرفیــت
ادارات عالــی تفتیــش و همــکاری بــا نهادهــای
عالــی تفتیــش و بهبــود اجــراآت آنهــا را نیــز مــورد
توجــه قــرار میدهــد .نهــاد انکشــافی انتوســای
( )INTOSAI Development Initiative - IDIکــه
عضــو وابســتۀ انتوســای میباشــد ،مســؤل ارتقــای
ظرفیــت نهادهــای عالــی تفتیــش میباشــد.
ادارۀ عالــی تفتیــش عضــو ســازمان منطقــوی
انتوســای  -ســازمان آســیایی نهادهــای عالــی
تفتیــش  ،ASOSAIســازمان همکاریهــای
اقتصــادی ادارات عالــی تفتیــش کشــورهای عضــو
ایکــو  ECOSAIنیــز میباشــد .بــر عــاوه ادارۀ
عالــی تفتیــش عضویــت کمیتــۀ ارتقــای ظرفیــت
انتوســای ( )CBCو گــروپ کاری تفتیــش تکنالــوژی
معلوماتــی ( )WGITAرا نیــز دارد.

ﺳﺎزﻣﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ
ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ASOSAI

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ادارات ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﮑﻮ
ECOSAI

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ
INTOSAI

ﮔﺮوپ ﮐﺎری ﺗﻔﺘﯿﺶIT
WGITA

XI

ﮐﻤﯿﺘﮥ ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ
CBC
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تعهد ادارۀ عالی تفتیش به مســلکی سازی
و تعقیب بهرتین شــیوههای تفتیش

ادارۀ عالــی تفتیــش بــا توجــه بــه حکــم مــاده هــای
( ”2”22،”9”16،”2”4،15،”9”3و  )34قانــون ادارۀ عالــی
تفتیــش مکلــف بــه اجــرای تفتیــش مطابــق بــه اســتندردهای
بیــن املللــی نهادهــای عالــی تفتیــش میباشــد .ادارۀ عالــی
تفتیــش بــه منظــور اجــرای تفتیــش بــا کیفیــت و مســلکی ســازی
کارمنــدان ،متعهــد بــه رعایــت معیارهــای بیــن املللــی تفتیــش
 ISSAIمیباشــد .در ایــن راســتا ،دســتاوردها و ابتــکارات زیــر در
ســال  1398قابــل تذکــر میباشــد.
• ادارۀ عالــی تفتیــش رهنمودهــا و ابزارهــای تفتیــش
()Audit Toolkitsرا بــر مبنــای اســتندردهای بیــن
املللــی تفتیــش  ISSAIو اعالمیــۀ چارچــوب مســلکی
انتوســای ( )IFPPســال  ،2019تعلیامتنامههــای ISSAI
بــرای انــواع مختلــف تفتیــش ،رهنمودهــای انتوســای
( ،)INTOSAI GUIDsترتیب و تطبیق منوده اســت.

• بــه عنــوان بخشــی از اســراتیژی ارتقــای ظرفیــت ،ادارۀ
عالــی تفتیــش مرکــز آموزشــی و مســلکی ســازی تفتیــش
( )SAO-TPCرا بــه منظــور توجــه بیشــر روی ارتقــای
ظرفیــت کارمنــدان بــه شــیوۀ مســلکی تــر ایجــاد منــوده
اســت .مرکــز آموزشــی ،کــورس یکســاله را کــه شــامل 8
مضمــون ماننــد محاســبه ،تفتیــش ،مدیریــت مالــی عامــه،
تجــارت ،اداره و مدیریــت ،قوانیــن مالیاتــی ،معیارهــای
تفتیــش و تفتیــش سیســتمهای تکنالــوژی معلوماتــی
میباشــد ،آغــاز منــوده اســت .مرکــز آموزشــی بــه اســاس
بهرتیــن شــیوههای بیــن املللــی تدریســی تنظیــم شــده
و کارمندانیکــه موفقانــه دورۀ آموزشــی را ســپری کننــد
مســتحق دریافــت تصدیقنامــه تفتیــش ســکتور عامــه
“مفتــش تصدیــق شــده ســکتور عامــه  ”CPSAرا دریافــت
میکننــد .کــری کــومل درســی مرکــز آموزشــی توســط ادارۀ
عالــی تفتیــش ترتیــب و از طــرف نهــاد انکشــافی انتوســای
()INTOSAI – IDIو ســازمان آفریقائــی ادارات عالــی
تفتیــش کشــورهای انگلیســی زبــان()AFROSAI - E
مــرور و مــورد بحــث قــرار گرفتــه و فع ـاً در مرکــز آموزشــی
تفتیــش تطبیــق میگــردد.
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اشــراک ادارۀ عالــی تفتیــش در
برنامههــای انتوســای و نشســتهای
مربــوط بــه آن در ســال 1398
تعهــد ادارۀ عالــی تفتیــش بــا ســازمان بیــن املللــی
نهادهــای عالــی تفتیــش  INTOSAIو پروســههای مربــوط
بــه آن در فعالیتهــا و اشــراک ایــن اداره در مــوارد ذیــل
در ســال مالــی  1398انعــکاس میابــد.
ادارۀ عالــی تفتیــش نظریــات خویــش را بــه پرسشــنامهها،
رسوی و ســایر مــوارد کــه از طــرف نهــاد انکشــافی
انتوســای  ،IDIســازمان آســیایی نهادهــای عالــی تفتیــش
 ، ASOSAIکمیتههــا و گروپهــای کاری آنهــا ارایــۀ
شــده رشیــک ســاخته اســت .ماننــد ابــراز نظــر ادارۀ عالــی
تفتیــش در مســؤده تعلیامتنامــه تفتیــش رعایــت قوانیــن
و مقــررات کــه توســط  IDIترتیــب شــده اســت ،مدیریــت
خطــر داخلــی و شناســایی ســاحات دارای خطــر بــاال،
برنامههــای ســکتور عامــه ،ارزیابــی توســط ادارۀ همتــا
( ،)Peer Reviewاجــرای تفتیــش در محیطهــای پیچیــده
و پــر چالــش ،تفتیــش اســتفاده و انکشــاف شــاخصهای
ملــی ،فعالیتهــای مشــارکت ذینفعــان ،رشیــک ســازی
نتایــج تفتیــش محیطــی ،شناســایی تجــارب و شــیوههای
خــوب در زمینــۀ کنــرول کیفیــت بــرای ادارات عالــی
تفتیــش ،رضورت نیــروی مســلکی تفتیــش سیســتمهای
تکنالــوژی معلوماتــی بــرای ادارات عالــی تفتیــش و
پرسشــنامۀ موضــوع  23میــن نشســت گنگــره بیــن
املللــی ســازمان بیــن املللــی نهادهــای عالــی تفتیــش
(انکوســای  – )INCOSAIنقــش ادارات عالــی تفتیــش
در تحقــق اهــداف و اولویتهــای ملــی و انکشــاف
سیســتمهای تکنالــوژی معلوماتــی در ســکتور عامــه.
هیــأت رهــری و کارمنــدان ادارۀ عالــی تفتیــش در ســال
مالــی  1398در برنامۀهــای کــه از طــرف انتوســای،
 IDI، ASOSAIو کمیتههــا و گروههــای کاری آنهــا و در
برنامۀهــای کــه از طــرف ســایر ادارات عالــی تفتیــش بــه
هــدف انتقــال و رشیــک ســازی تجــارب ،مســلکی ســازی و
ارتقــای ظرفیــت ،دایــر گردیــده بــود اشــراک منودنــد.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﻣﺤﻞ و ﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺷﻬﺮ ﻧﺎدی ،ﻓﯿﺠﯽ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه اداره اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ( (WGITAﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﯾﺰﻧﺘﯿﺸﻦ در ﻣﻮرد " ﻧﻘﺶ ادارات
ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻓﯿﺠﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ در ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی
ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﻮرد ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ۱۶-۱۲ﺣﻤﻞ ۱۳۹۸
ﻫﺎی ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ" اراﯾﮥ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ادارات ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ را
در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﻤﻧﻮد

.

ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﯿﻼ ،ﻓﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﺮﯾﺰﻧﺘﯿﺸﻦ در ﻣﻮرد "ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی در
ﻧﻬﺎد اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ اﻧﺘﻮﺳﺎ ( (IDIو ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎ – از ﻣﻨﻈﺮ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اداره درﯾﺎﻓﺖ
اﻧﮑﺸﺎف آﺳﯿﺎﺋﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏﻫﺎ" اراﯾﮥ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ادارات ﻋﺎﻟﯽ
 ۲۷-۲۵ﺳﻨﺒﻠﻪ ۱۳۹۸
ﺗﻔﺘﯿﺶ را در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﻤﻧﻮد
ﺷﻬﺮ ﻣﺴﮑﻮ ،روﺳﯿﻪ ،ﻣﯿﺰﺑﺎن اداره
ﺗﻔﺘﯿﺶ روﺳﯿﻪ
 ۵-۱ﻣﯿﺰان ۱۳۹۸

ﺗﻔﺎﻫﻢ و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ادارات ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﺎ دوﻧﺮﻫﺎ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻨﮕﺮۀ اﻧﺘﻮﺳﺎی
XXIII INTOSAI Congress (INCOSAI( meeting.

ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻨﱰول ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ

.

ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻬﱰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرات ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ
 ISSAIدر ﻣﻮرد ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ

.

ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎﻤﻧﺪو ،ﻧﯿﭙﺎل
 ۲۱-۱۵ﺳﻨﺒﻠﻪ ۱۳۹۸

ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ﺟﺎﭘﺎن ،ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه اداره اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﮥ ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺘﻮﺳﺎی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺟﻠﺴﮥ ﮐﻤﯿﺘﮥ
ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺘﻮﺳﺎی  INTOSAI-CBCﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺟﺎﭘﺎن
ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺳﺎزی ﺑﺸﻤﻮل " اﺟﺮای ﺗﻔﺘﯿﺶﻫﺎ در
– ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﻤﯾﺖ از ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺑﻮدن ادارات ﻋﺎﻟﯽ  ۱۳-۱۰ﴎﻃﺎن ۱۳۹۸
ﺣﺎﻻت و ﺳﺎﺣﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ" از ﺗﺠﺎرب و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻤﯿﺘﮥ
ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﺎﻤﯾﺪ

ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻨﺠﺶ ارزش اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

.

ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﮥ ،ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﺮﯾﺰﻧﺘﯿﺸﻦ در ﻣﻮرد " ارزش اﻓﺰوده ﺷﺪه
اداره ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺗﺮﮐﯿﮥ
ﺗﻔﺘﯿﺶ – ﺳﻨﺠﺶ ارزش اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ" در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اراﯾﮥ
 ۳۰-۲۹ﺣﻤﻞ ۱۳۹۸
و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ادارات ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ را در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ
ﻤﻧﻮد

.

.

.

رﻫﱪی اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ در ﮐﻨﮕﺮۀ اﻧﺘﻮﺳﺎی و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ،ﺑﺤﺚ و
ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺷﱰاک ﻤﻧﻮدﻧﺪ

۱۳۹۸
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اشــراک ادارۀ عالــی تفتیــش در ســازمان همکاریهــای اقتصــادی ادارات عالــی تفتیــش کشــورهای عضــو
ایکــو

ادارۀ عالــی تفتیــش عضــو ســازمان همکاریهــای اقتصــادی ادارات عالــی تفتیــش میباشــد ،ایــن ســازمان ادارات عالــی تفتیــش
کشــورهای منطقــۀ جنــوب و مرکــز آســیا را شــامل میگــردد کــه یــک نهــاد غیــر وابســته بــه انتوســای میباشــد .ایــن ســازمان بــر مبنــای
ســازمان کشــورهای عضــو ایکــو ( )ECOبــه منظــور بهبــود همکاریهــای منطقــوی در خصــوص نگرانــی و چالشــهای مشــرک ایجــاد
شــده اســت .ادارۀ عالــی تفتیــش فعاالنــه در برنامههــای ایکوســای اشــراک مینامیــد .ادارۀ عالــی تفتیــش در بیســت و چهارمیــن
نشســت هیــأت مدیــره و نزدهمیــن نشســت کمیتــۀ آموزشــی کــه از تاریــخ  29میــزان الــی  1عقــرب  1398در شــهر اســتانبول ترکیــه
برگــزار شــده بــود اشــراک منــود.

همکاری ادارۀ عالی تفتیش با سایر ادارات عالی تفتیش و نهادهای مسلکی

بــه عنــوان عضــو ســازمان بیــن املللــی نهادهــای عالــی تفتیــش  INTOSAIو ســازمان آســیائی ادارات عالــی تفتیــش  ASOSAIو
رســیدن بــه هــدف مســلکی ســازی کارمنــدان ادارۀ عالــی تفتیــش ،ایــن اداره روابــط خویــش را بــا ســایر ادارات عالــی تفتیــش و ادارات
بیــن املللــی کــه تصدیقنامههــای مســلکی را ارایــه میکننــد تأمیــن منــوده اســت .ایــن روابــط بــه هــدف همکاریهــای تخنیکــی ،تبــادل
دانــش و مهارتهــا ،برنامههــای آموزشــی و غیــره مــوارد ایجــاد شــده اســت.

امضای تفاهمنامههای همکاری ( )MoUبا سایر ادارات عالی تفتیش

ادارۀ عالــی تفتیــش در ســال  1398تفاهمنامههــای همــکاری ( )MoUرا بــا ادارات عالــی تفتیــش مالیزیــا ،ســویدن ،تایلنــد و ترکیــه
بــه منظــور همکاریهــای تخنیکــی ،تبــادل دانــش و تجــارب و ارتقــای ظرفیــت امضــأ منــوده اســت .در ســال  1398ادارات تفتیــش
ســویدن و ترکیــه برنامههــای مختلــف آموزشــی را در بخــش تفتیــش بــرای کارمنــدان ادارۀ عالــی تفتیــش دایــر منــود کــه متــام مصــارف
برنامههــای یادشــده توســط ادارات تفتیــش کشــورهای میزبــان پرداختــه شــده اســت.
بــر عــاوه ،ادارۀ عالــی تفتیــش حامیــت اداره ملــی تفتیــش چیــن را نیــز بــا خــود دارد و ســاالنه یــک تــن از کارمنــدان ایــن اداره جهــت
فــرا گرفــن آموزشــهای درازمــدت بــه دانشــگاه تفتیــش نانجینــگ معرفــی میشــوند .در ســال  1398دو تــن از کارمنــدان ادارۀ عالــی
تفتیــش مــروف تحصیــل در دانشــگاه نامــرده میباشــند.

کارفرمای تصدیق شدۀ انجمن محاسبین تصدیق شده ()ACCA

انجمــن محاســبین تصدیــق شــده ( )ACCAانگلســتان ،یــک نهــاد حســابداری مســلکی در ســطح جهــان میباشــد کــه ســند یــا
تصدیقنامــه محاســبین تصدیــق شــده را ارایــۀ میکنــد .اخیــرا ً ادارۀ عالــی تفتیــش و انجمــن محاســبین تصدیــق شــده ( )ACCAزمینــه
همـ�کاری را بـ�ه منظـ�ور ارتقـ�ای ظرفیـ�ت و مسـ�لکی سـ�ازی کارمنـ�دان از طریـ�ق راه انـ�دازی کورسـ�های اساسـ�ات حسـ�ابداری( (�Founda
 )tion In Accountancy-FIAو اســتندردهای بیــن املللــی حســابداری ســکتور عامــه ( )IPSASو از طریــق تشــویق کارمنــدان جهــت
اخــذ تصدیقنامــه  ACCAفراهــم کــرده انــد.
ادارۀ عالــی تفتیــش یگانــه اداره در افغانســتان اســت کــه صاحــب چنیــن امتیــازی از ســوی انجمــن محاســبین تصدیــق شــده ()ACCA
شــده اســت ،ادارۀ عالــی تفتیــش مجــوز کارفرمــای تصدیــق شــدۀ انجمــن محاســبین تصدیــق شــده ( )ACCAرا در مــاه جــوزا 1398
(جــون  )2019بدســت آورد و از ایــن طریــق عضــو شــبکه ادارات گردیــد کــه بــه دلیــل ارایــۀ آموزشــهای بــا کیفیــت و فرصتهــای
انکشــاف مســلکی کــه بــه کارمنــدان و مفتشــین ارایــه میکنــد بــا اعتبــار شــناخته شــده اســت.

