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گزارش ها
رسیزه

حساب ورکونکی حکومت او دپلټنې عايل ادارې ونډه
کله چې یو کس ته د هغو رسچینو چې په ده پورې

دپورتنۍ موخې د تر السه کولو لپاره الزمه ده ترڅو هر دولت یوه بی پلوه ،ناپیلې اویوه مسلکی

تړاو ونلري ،د ساتلو ،کارولو ،مرصفولو یا مدیریت

دپلټنې عايل اداره چی وکوالی يش دملت اعتامد ترالسه او وسايت ،جوړه کړي .دا اداره باید

واک ورکړل يش ،نو پدې صورت کې نوموړی

دحکومت په اجراییوی تصمیمونو کې دخیله نه وې او دحکومت له اجراییوی څانګو څخه په

باید د رسچینو مالک ته بشپړ حساب ورکړي،

بشپړه توګه آزاده وي .ترڅو وکوالی يش خپلې پلټنې او ارزونې په بی طرفه او مسلکي توګه

چې دا کار د حساب ورکونې اصل دی .نو همدې

تررسه ،حکومت ته الزمې مشوری او نتایج یی ملت ته وړاندی کړي.

اصل ته په کتو رسه ویلی شو چې :حکومت ته د
ملت له خوا واک ورکړل شوی ترڅو عامه شتمنۍ
چې دمالیې ،فیسونو او نورو عوایدو څخه الس ته
راځي ،مدیریت او مرصف کړي او په پایله کې
ملت ته خدمات وړاندی کړي ،او د خپلو کړنو
څخه ملت ته چې دعامه شتمنۍ مالک بلل کیږي
پوره حساب ورکړي.

دپلټنې عايل اداره کوالی يش دخپلو پلټنو موندنې د ملی شورا ،مطبوعاتو ،ویپ پاڼو ،مطبوعاتی
کنفرانسونو او نورو ممکنو الرو څخه له ملت رسه رشیکې کړي .په ټوله کې ویلی شو چې
دملت رسه دپلټنو دموندنو د رشیکولو یواځینۍ او غوره الره یوه ریښتینې ملی شورا کیدای يش.
پداسې حال کې چې د عامه حسابونو کمیټې ته چی دپارملان له غړو څخه جوړه شوې ،د
عامه شتمنیو د تفصييل څارنې دنده سپارل شوې ،دوی نيش کولی پخپله د دولت حسابونه او
ریکارډونه وپلټی ترڅو د دولت مايل وضعیت معلوم کړي او نه هم کوالی يش مفصله بیاکتنه
تررسه کړي .له دی امله د دولت د کړنو د مفصيل پلټنې او ارزونې دنده دپلټنې عالی ادارې ته

د حساب ورکونې او حساب اخستنې اصل ته په

ورسپارل شوې ده .نو له همدی کبله الزمه ده چې دا اداره د حکومت داجرايوی څانګو څخه

کتو رسه ،دولتونو د پلټنې عايل ادارې رامنځ ته

خپلواکه او په خپلو کړنو کی بی پلوه وي .د دې ادارې دپلټنو راپورونه ولسمرش او پارملاين

کړي ترڅو د يوي بی پلوې او ناپیلې ادارې په توګه

غړو ته وړاندې کیږي .د دې لپاره چې ډاډ ترالسه کړي چې د پلټني عالی اداره کولی يش خپلې

د حکومت له کړنو څخه پلټنه او څارنه وکړي ،او

پلټنې پرته له وېرې او په بې پری توګه تررسه کړي ،دپلټنې دعايل اداري قانون کي باید دايس

دخپلو پلټنو پایلوته په کتو رسه ملت ته ددې ډاډ

احکام شتون ولري چې د نوموړې ادارې دندې او واکونه په ګوته او دنوموړې ادارې خپلواکي

ورکړې چې :آیا عامه شتمنۍ چي حکومت ته

وسايت.

یي دمدیریت او لګښت واک ورکړل شوی ،پکې
روڼتیا شتون لري ،د ټاکل شویو موخه لپاره لګول
شوي ،او که نه په نښه شویو موخو لپاره مرصف
شوې او که نه؟

د پارملان له غړو څخه جوړ شوې دعامه حسابونو کمیسیون هغه مرجع ده چې کوالی يش د
پلټنې عالی ادارې د راپورونو په ترالسه کولو رسه دحکومت له کړنو څارنه وکړي او په حکومتي
چارواکو فشار راوړي ترڅو د پلټنونو سپارښتنې تطبیق کړي .داکمیټه کوالی يش د وزارتونو او
نورو خپلواکو ادارو دکړنو په هکله ترالسه شوي راپورونه وڅیړي او تری پوښتنې وکړي ،ترڅو

د پلټنې عايل ادارې د عامه مايل مدیریت په

ډاډ ترالسه کړي چې عامه بودیجه چي دوي ته سپارل شوې په اغیزمنه توګه او د ټاکل شوې

چوکاټ کې د ښې حکومتولۍ الزمه برخه ده.

موخې لپاره لګول شوې او که نه ؟.

دیوي بی پلوې او ناپیلې اداري له شتون پرته
حکومت نيش کوالی د رسچینو مالک ته حساب
ورکړي .همداشان د نوموړی ادارې له شتون پرته
ملت نيش کوالی د خپلو شتمنیو دښه مدیریت او
لګښت څخه ډاډ ترالسه کړي.
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همدارنګه یو با مسوولیته او ځواب ویوونکي حکومت ته پکار ده ،تر څو خپلې تر رسه شوې
تیر وتنې ومني او داصالح لپاره یې منظم پالن جوړ او له تطبیق نه وروسته یې پلې شوي
اصالحات له ملت رسه رشیک کړي .پدې رسه حکومت کوالی يش خپلې کړنې اصالح او
دملت اعتامد ترالسه او وسايت.
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یو حساب ورکونکی او روڼ حکومت – یو رسلوړی او هوسا ملت.

نامهها
گزارش
زندگی

زندگینامه رئیس عمومی اداره عالی تفتیش
محرتم محمد نعیم حقمل فرزند محمد کاتب در سال  1980میالدی در
مرکز والیت رسپل در یک خانواده متدین دیده به جهان گشود .آقای
حقمل سند لیسانس خود را در بخش حسابداری از پوهنتون اکسفورد
بروکس ،انگلستان بدست آورده و در سال  2013میالدی ماسرتی خود
را در اداره و تجارت ( )MBAازپوهنتون ساینس و تجارت جهانی از
کشور مالیزیا با تخصص در مدیریت اسرتاتژیک؛ دریافت منوده است.
آقای حقمل برعالوه داشنت تحصیالت عالی ،آموزش های مسلکی
ومدیریتی را در بخش های تحلیل صورت حسابات مالی ،اصول و
چهارچوب اساسی حسابداری ،تفتیش مالی ،سیستم مدیریت محیط،
تحلیل هزینه قیمت ،سیاست مالی ،معیارات برای صورت های حسابات

آغاز و بیشرت اوقات خود را در آن نهاد ،در ارائه برنامه های آموزشی به

مالی ،نوشتاری  ،تجارت و آگاهی در مورد امنیت سایربها از سوی اداره

کارمندان مالی و حسابی و همچنان کارمندان تصفیه مالیاتی سپری منود.

انکشاف بین املللی امریکا ( )USAIDو برنامه انکشافی سازمان ملل
متحد ( )UNDPدر داخل وخارج کشور فرا گرفته است .آقای حقمل
از سال  2012میالدی بدینسو عضو ( )ACCAبوده و همچنان از سال
 2015میالدی عضو انستیتوت امور مالی و حسابداری عامه ()CIPFA
کشور انگلستان میباشد.
محمدنعیم حقمل ،بیشرت از  12سال تجربه کار مسلکی و تخصصی در
بخش های مدیریت ،محاسبه ،مدیریت مالی و تفتیش را دارا میباشد.
نامربده ابتدا کار مسلکی خویش را در سال  2006میالدی به حیث معاون
محاسب در مؤسسه پاملرنه آغاز و سپس در اوایل سال  2007میالدی
در پروژه بانک جهانی در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،به حیث
کارمند مالی تغییر وظیفه منود .آقای حقمل پس از یک سال تجربه و
عملکرد فوق العاده ای که در هامن پروژه داشت ،به حیث آمر مالی
ارتقاء منوده و تا سال  2012میالدی در پروژه مذکور ایفای وظیفه منود.

آقای حقمل پس از ختم ماموریت در هامن سال به ریاست تفتیش
داخلی وزارت مالیه پیوست و در آنجا به حیث کارشناس تفتیش برای
مدت کوتاه خدمت منوده و افزون برآن در برنامه انکشافی سازمان ملل
متحد( )UNDPدر بخش حکومتداری محلی از سال  2013برای مدت
دوسال به حیث آمر مالی ایفای وظیفه منوده است.
متعاقباً از اواخر سال  2014میالدی برای مدت سه سال به حیث تحلیلگر
مالی در اداره انکشاف بین املللی امریکا ( )USAID؛ ایفای وظیفه
منوده و در عین زمان؛ برنامه ( )ACCAرا در پوهنتون امریکائی
افغانستان تدریس کرده است .ایشان پس از انجام ماموریت به حیث
رئيس کمیسیون پیگیری قضایای کابل بانک؛ به عنوان معاون تأمینات،
تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی ایفای وظیفه منوده است و بر
اساس فرمان شامره  153مورخ  1397-12-1مقام عالی ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان به عنوان رئیس عمومی اداره عالی تفتیش تقرر حاصل

وی در اواخر سال  2012میالدی در یکی از رشکت های خدمات مالی

منود .آقای حقمل عالوه بر زبان های رسمی کشور ،به زبان انگلیسی نیز

بنام افغانستان هولدینگ گروپ( )AHGبه حیث مدیر مالی به فعالیت

تسلط کامل دارد.
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گزارشنامه
زندگی
ها

زندگی نامه معاون
مسلکی اداره عالی
تفتیش
محرتم فضل هادی فضل مدرک لیسانس خود را در بخش اقتصاد از

آقای فضل رئیس و بنیانگذار انستیتیوت مفتشین داخلی افغانستان که

پوهنتون کابل ،سند ماسرتی خود را در بخش اداره و تجارت ( )MBAاز

عضویت (  ) IIA Globalرا دارد ،نیز بوده و به عنوان معاون ریاست

پوهنتون امریکایی افغانستان ( )AUAبه دست آورده است .عالوه برآن

تفتیش داخلی عزیزی بانک کار کرده است .نامربده عضو کمیته تفتیش

وی تصدیقنامه مسلکی تفتیش تقلب ()Certified Fraud Examiner

در بانکهای متعدد بوده و به حیث متخصص تفتیش در سایر ادارات

را از انجمن مسلکی بررسان تقلب (Association of Certified Fraud

غیر دولتی و غیر انتفاعی نیز وظیفه اجرا کرده است.

 )Examinersدر سال  ۲۰۱۸از امریکا دریافت منوده است .نامربده
دارای عضویت انستیتیوت مفتشین داخلی ( )IIAنیز میباشد.

آقای فضل بر عالوه داشنت تحصیالت عالی ،آموزشهای مسلکی و
مدیریتی را در عرصه تشخیص و تفتیش تقلب ،تفتیش ،مدیریت و

آقای فضل بیشتر از  ۱۰سال تجربۀ کاری و تخصصی در بخش تفتیش

حسابداری و رسمایهگذاری را از مراجع مختلف فراگرفته است .ایشان در

در ادارات مختلف دارد .وی به مدت چهار سال در پوهنتون امریکایی

کنار فعالیتهای خویش در بخشهای مسلکی ،بهعنوان مدرس تفتیش

افغانستان ( )AUAFدر سمت ریاست تفتیش داخلی ایفای وظیفه

در عرصه ارائه برنامههای آموزشی و نهادینه ساخنت مسلک تفتیش

منودهاست .برعالوه آقای فضل به حیث مشاور ارشد تفتیش با پروژۀ

داخلی نیز نقش فعال داشتهاست.

امانت ( )AMANATادارۀ انکشافی بیناملللی امریکا ( )USAIDو

آقای فضل براساس فرمان شامره  153مورخ  1398-02-31مقام عالی
ریاست جمهوری اسالمی افغانستان بهعنوان معاون مسلکی اداره عالی

نیز کار کردهاست.

تفتیش تقرر حاصل منود.

بهعنوان متخصص ارشد تفتیش همراه با پروژۀ ( )2-PFMRبانک جهانی
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گزارش دست آورد های اداره عالی تفتیش
در سال مالی 1398
معرفی مخترص
اداره عالی تفتیش در سال1300هـ ش در ساختار
تشکیالتی دولت تحت عنوان دیوان سنجش
ایجاد گردیده و در طول تاریخ بنام های مختلف
مانند دیوان محاسبات ،ریاست تفتیش عمومی
محاسبات،ریاست تفتیش محاسبات،ریاست
عمومی کنرتول وتفتیش،کمیته دولتی کنرتول،
اداره کنرتول و تفتیش ،اداره عالی تفتیش،اداره
عالی بررسی ،مسمی و اخیرا ً حسب فرمان تقنینی

تطبیق قوانین و مقررات در امور مالی و حسابی ادارات دولتی ،تفتیش تکنالوژی معلوماتی،
تفتیش موارد خاص ،تفتیش صورت حساب های مالی و حساب قطعیه دولت و تفتیش عملکرد
را در سکتور عامه “ریاست جمهوری و نهادهای مربوط به آن ،شورای ملی ،قوه قضایه،
واحدهای ادارات مرکزی و محلی و ادارات مربوط آن ها درداخل و خارج کشور ،ریاست های
عمومی مستقل ،کمیسیون های مستقل ،لوی سارنوالی ،شاروالی ها ،تصدی ها ،رشکت های
دولتی و رشکت های که دولت درآن سهیم می باشد و سایرمراجع که پول یا وجوه عامه را در
اختیارداشته و از آن استفاده می منایند” بصورت مستقالنه ،مسؤالنه و بیطرفانه انجام می دهد
و از نتیجۀ اجرای تفتیش ها به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای محرتم ملی گزارش ارایه
می دارد .

مقام عالی ریاست جمهوری مجددا ً این اداره بنام

اداره عالی تفتیش عضویت سازمان بین املللی ادارات عالی تفتیش( ،)INTOSAIسازمان

اداره عالی تفتیش تغییر نام منوده است .هدف

آسیایی ادارات عالی تفتیش ( )ASOSAIو سازمان ادارات عالی تفتیش ایکوسای()ECOSAI

عمده اداره عالی تفتیش را حصول و ارایه اطمینان

را دارا بوده واجرای تفتیش مؤثر فعالیت های سکتور عامه در مطابقت با بهرتین اصول بین

از چگونگی تحقق عواید و مصارف دولت،

املللی تفتیش جهت استفاده مطلوب از منابع مالی ،ارایه اطمینان مناسب از حسابدهی و

وضعیت صورت های مالی و حساب قطعیه دولت

شفافیت در عملکرد دولت برای ذینفعان شامل ماموریت اداره عالی تفتیش برای چهار سال

و اقتصادیت ،مفیدیت و موثریت اجراأت ادارات

آینده می باشد .اداره عالی تفتیش دارای دفرت مرکزی و چهار دفرت ساحوی در والیت های

در سطح اداره ،پروژه و فعالیت تشکیل می دهد.

هرات ،بلخ ،کندهار و ننگرهار می باشد و تشکیل این اداره در سال مالی  )558( 1398تن بوده

این اداره ،تفتیش ها را جهت حصول اطمینان از

که از آن جمله تعداد ( )490تن در مرکز و ( )68تن در والیات را شامل می گردد که از آن
جمله ( )72بست آن خالی بوده که روند استخدام افراد شایسته در بست های خالی جریان دارد.
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گزارش ها
اداره عالی تفتیش انواع مختلف تفتیش را در

•مسلکی سازی و ارتقای ظرفیت

سکتور عامه انجام می دهد:

•اجرای تفتیش های رعایت قوانین و مقررات ،مالی ،حساب قطعیه دولت ،تفتیش

•تفتیش حساب قطعیه دولت

سیستم های تکنالوژی معلوماتی ،تفتیش عملکرد و تفتیش های خاص و مختلط

•تفتیش رعایت از قوانین و مقررات

•تطبیق بنچامرک ها

•تفتیش مالی

 .1اصالح ساختار اداره

•تفتیش عملکرد

اداره عالی تفتیش در سال مالی  1398طرح اصالح ساختار اداره عالی تفتیش را ترتیب و به مقام

•تفتیش تکنالوژی معلوماتی

عالی ریاست جمهوری ارایه منوده که بر اساس اصالحات عمده ای که در ساختار اداره عالی

•تفتیش خاص /حکمی
اداره عالی تفتیش پالن اسرتاتیژیک خویش را
برای پنج سال ( )2022-2018ترتیب و به منصه
اجرا قرار داده است .و به منظور سهم گیری در
بهبود سیستم مالی عامه دولت ،اداره عالی تفتیش
عضو پروژه بهبود عملکرد مالی  FSPبوده و متعهد
به تطبیق پالن بهبود عملکرد مالی  FPIPکه کمک
به تقویه و بهبود سیستم مالی دولت می کند ،می
باشد.

فعالیت ها و دست آورد های سال مالی
1398
اداره عالی تفتیش در سال مالی  1398فعالیت های
عمده را تطبیق و به دست آورد های عمده ذیل
نایل آمده است:
•ترتیب و تطبیق پالن اصالحی و ارایه
گزارش از تطبیق آن به مقام عالی ریاست
جمهوری
•اصالح تشکیل
•بازبینی وظیفوی ()Functional Review
•تعدیل قانون اداره عالی تفتیش با در
نظرداشت معیارات بین املللی تفتیش

تفتیش آورده شده ،موارد عمده آن ذیالً ارایه می شود:

الف :باز بینی وظیفوی ()Functional Review
اداره عالی تفتیش به منظور اصالح ساختار اداره و به هدف بهبود کیفیت ،مفیدیت و مؤثریت
تفتیش ها ،تصمیم به بازبینی وظیفوی یا  Functional Reviewگرفت .به همین منظور یکنت
متخصص بین املللی توسط اتحادیه اروپا برای اداره عالی تفتیش استخدام گردید که در
هامهنگی با کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی باز بینی وظیفوی را انجام داده
و گزارش نهایی کار بازبینی وظیفوی را تکمیل و طرح ساختار را به مقام اداره ارایه منود؛ که به
اساس آن اداره عالی تفتیش ساختار اداره را ترتیب و تطبیق می مناید.

ب :ایجاد ریاست تحلیل گزارشات
اداره عالی تفتیش به منظور ترسیع روند تحلیل گزارشات ،ترتیب و ارایه گزارش های با کیفیت
و با محتوا با رعایت معیارهای  ،ISSAIریاست تحلیل گزارشات را در سال مالی  ۱۳۹۸ایجاد
منود که در ساختار آن کارمندان مسلکی و مجرب جذب شده اند ،متام آمریت های تحلیل در
تحت این ریاست قرار گرفته و از پراگندگی اجراأت نیز جلوگیری شده است.

ج :تقویت بخش پیگیری یافته های تفتیش
 -1به منظور پیگیری منظم و مؤثر یافته های تفتیش و ترتیب گزارش نتایج پیگیری در یک منبع
واحد ،متام واحدهای پیگیری تحت اثر این آمریت قرار گرفته که از یک سو آمریت پیگیری
تقویه گردیده و از طرف دیگر از پراگندگی اجراأت جلوگیری شده است.
-2بر عالوه طرزالعمل پیگیری یافته های تفتیش ترتیب شده و به اساس آن اداره عالی تفتیش از
تطبیق سفارش های تفتیش در مراجع پیگیری می مناید.
 -3کار روی ترتیب دیتابیس جامع پیگیری سفارش های تفتیش جریان دارد.

•مبارزه با فساد اداری
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گزارش ها
د :ایجاد ریاست تفتیش سیستم های
تکنالوژی معلوماتی

عالی تفتیش به منظور جلوگیری و کاهش فساد اداری اقدامات جدی دیگر نیز منوده است که
به گونه فرشده ارایه می گردد:

 -1اداره عالی تفتیش به منظور توسعه ساحات

•ایجاد کمیته تفتیش داخلی

تفتیش سیستم های تکنالوژی معلوماتی ،ارتقای

•ایجاد کمیته اطالع گیری داخلی در مطابقت با قانون حامیت از اطالع دهندگان جرایم

ظرفیت و تفتیش های معیاری ،ریاست تفتیش

فساد اداری

تکنالوژی معلوماتی را در ساختار اداره عالی

 .4اجرای تفتیش ها

سال جاری مالی ( )1399سیستم های تکنالوژی

الف :تفتیش رعایت قوانین و مقررات

تفتیش در سال مالی  1398ایجاد منوده و در
معلوماتی را در ( )30مرجع مورد تفتیش و ارزیابی

اداره عالی تفتیش در سال مالی  )503( 1398مرجع شامل وزارت ها ،ادارات مستقل و مناینده

قرار می دهد.

گی های سیاسی در خارج کشور ،تصدی ها و رشکت های دولتی و شاروالی ها در مرکز و

 -2به منظور تفتیش های مؤثر و با کیفیت ،این

والیات را شامل پالن تفتیش منود که از جمله تعداد ( )469مرجع تفتیش و تعداد ( )34مرجع

ریاست ،پالن اسرتاتیژیک تفتیش تکنالوژی
معلوماتی ،تولکیت ها ( )Toolkitsو چک لیست

بنابر مشکالت امنیتی و تعدد تفتیش های حکمی ،تفتیش نشده اند که تفصیل آن در جدول
ذیل قابل مالحظه میباشد:

های تفتیش تکنالوژی معلوماتی را ترتیب منوده
است.

 .2تعدیل قانون اداره عالی تفتیش
اداره عالی تفتیش با همکاری منایندگی اتحادیه
محرتم اروپا ( )EUدر افغانستان قانون اداره عالی
تفتیش را با در نظرداشت معیارات بین املللی
تفتیش بازنگری و تجدید منود و قانون نامربده

تفتیش رعایت قوانین و مقررات در سال مالی 1398
ریاست مربوط

شامره
1

ادارات بودجوی مرکزی

99

2

ادارات بودجوی محلی

236

3

تصدی ها و رشکت های دولتی

59

4

شاروالی ها

45

5

عواید

30

مجموع

اخیرا ً از طرف کابینه جمهوری اسالمی افغانستان
تصویب وتوسط فرمان تقنینی رئیس جمهوری
اسالمی افغانستان ،توشیح گردیده است.

 .3مبارزه با فساد اداری
اداره عالی تفتیش در راستای مبارزه فساد اداری
توجۀ جدی منوده است ،پالن عمل مبارزه با
فساد اداری را که شامل ( )6بنچامرک /شاخص
می باشد ،بر مبنای اسرتاتیژی ملی مبارزه علیه
فساد اداری ترتیب و تطبیق منوده و گزارش آنرا
به مرجع ذیربط ارسال منوده است .بر عالوه اداره

مراجع بازرسی شده

469

ب :تفتیش حساب قطعیه دولت
اداره عالی تفتیش به منظور حصول اطمینان از تحقق عواید و مصارف بودجه دولت ،تفتیش
حساب قطعیه سال مالی  1397دولت را در وقت معینه تکمیل و گزارش آنرا به مقام عالی
ریاست جمهوری و شورای محرتم ملی ارایه منوده است .همچنان به منظور دسرتسی مردم به
اطالعات و معلومات پیرامون تفتیش حساب قطعیه دولت ،این گزارش در ویب سایت اداره
عالی تفتیش نرش شده است.

ج :تفتیش عملکرد
به منظور حصول اطمینان از مفیدیت ،مؤثریت و اقتصادیت اجراأت و عملکردهای ادارات،
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گزارش ها
اداره عالی تفتیش در سال مالی  1398تعداد ()7
تفتیش عملکرد را در ادارات دولتی انجام داده
است که گزارش نتایج تفتیش آن ها بعدا ً طی یک
کنفرانس مطبوعاتی به مردم رشیک می گردد.

هـ  :تفتیش سیستم های تکنالوژی معلوماتی
اداره عالی تفتیش به منظور اینکه آیا سیستم های تکنالوژی معلوماتی مراجع مطابق به معیارات
و چارچوب پذیرفته شده تکنالوژی معلوماتی مانند COBIT, GTAG( :و  )ITILانکشاف داده
شده و یا خیر؟ تفتیش سیستم های تکنالوژی معلوماتی را در ( )4مرجع ذیل انجام داده است

اداره عالی تفتیش در تفتیش های عملکرد مناینده

و به منظور بهبود کیفیت تفتیش ها و ارتقای ظرفیت و تفتیش های معیاری ،ریاست تفتیش

های رسانه ها و جامعه مدنی را نیز رشیک ساخته

تکنالوژی معلوماتی را در ساختار اداره عالی تفتیش در سال مالی  1398ایجاد منود .ادارات که

است.

تفتیش سیستم های تکنالوژی معلوماتی در آنها صورت گرفته ذیالً ارایه می شود:

د :تفتیش مالی تصدی ها/رشکت های

•سیستم درج اطالعات محصالن در وزارت تحصیالت عالی؛

دولتی

•سیستم گمرکات در وزارت مالیه؛

به منظور حصول اطمینان از اینکه آیا صورت

•سیستم منابع برشی در کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی؛

حساب های مالی مراجع مطابق به چارچوب قبول

•سیستم مدیریت مالی درشاروالی کابل.

شده گزارشدهی مالی به گونه مناسب و درست
ترتیب و ارایه شده است یا خیر؟ اداره عالی تفتیش
برای اولین بار در سال مالی  1398تفتیش صورت
های مالی تصدی ها  /رشکت های دولتی را با
رعایت معیارهای بین املللی تفتیش آغاز منوده و
تفتیش مالی را در ( )3رشکت انجام داده و گزارش

تفتیش های حکمی و خاص
اداره عالی تفتیش به منظور مبارزه با فساد و جلوگیری از گسرتش آن به گونه مستقل و در
همکاری با سایر نهادهای ذیربط در سال مالی  1398تعداد ( )17تفتیش را بر اساس حکم مقام
عالی ریاست جمهوری و تقاضای اداره محرتم لوی سارنوالی در مراجع سکتور عامه انجام داده
و گزارش نتایج تفتیش ها را به مراجع مربوطه ارسال داشته است.

آن ها را به مراجع ذیربط ارسال منوده است.

 .5مشارکت شهروندان در پروسه تفتیش

همچنان بخاطر کسب عضویت افغانستان در

اداره عالی تفتیش ،پروسه اشرتاک شهروندان در روند تفتیش را به منظور بهبود شفافیت،

سازمان ابتکار شفاف سازی صنایع استخراجی
EITI ( Extractive Industries Transparency
 ) Initiativeو تقاضای وزارت معدن و سکرتریت
ابتکار شفاف سازی صنایع استخراجی افغانستان

حسابدهی و اعتامد مردم به اجراأت دولت و به منظور تطبیق بنچامرک های حکومتداری
باز ( )OGPو قرارداد دولت سازی ( )EU-SRBCدر سال مالی  1398آغاز منوده و به منظور
مشارکت مؤثر گام های عملی بیشرتی را برداشته است که به گونه فرشده به آن پرداخته می شود:

( ،)AEITIاداره عالی تفتیش تطبیقات ارقام ارایۀ
شده تصدی های وزارت معادن را با ارقام ارایه

•ایجاد آمریت مشارکت شهروندان در روند تفتیش؛
•ترتیب رهنمود دریافت و رسیدگی به شکایات شهروندان؛

شده وزارت مالیه را مؤفقانه انجام داد و بعدا ً

•ترتیب مسؤده اسرتاتیژی مشارکت شهروندان در روند تفتیش؛

تفتیش مالی را در تصدی ذغال سنگ شامل و

•ایجاد پورتل ثبت شکایات در ویب سایت اداره؛

تصدی افغان گاز والیت جوزجان مطابق به میعار

• ترتیب طرزالعمل اجرائیوی رسیدگی به امور مشارکت شهروندان؛

های بین املللی تفتیش انجام داده و گزارش آن ها
را به مراجع ذیربط ارسال منوده است.
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•اداره عالی تفتیش در سال مالی  1398چهار تفتیش مشارکتی را با اشرتاک منایندگان
جامعه مدنی و رسانه ها انجام داده که پیشنهادات و نظریات آن ها در گزارش های

گزارش ها
تفتیش شامل ساخته است.

 .6دوسیه های احاله شده به اداره

مؤثریت تفتیش و رعایت بهرتمعیار های بین املللی تفتیش  ISSAIاقدامات جدی در سال مالی
 1398منوده که ذیالً بطور فرشده ارایه می گردد:

محرتم لوی سارنوالی

•ترتیب رهنمود های تفتیش؛

اداره عالی تفتیش در جریان بازرسی های سال

•ترتیب ابزارهای تفتیش ()Audit Toolkits؛

مالی  1398موارد سوء استفاده و حیف و میل

•ترتیب پالیسی تفتیش؛

دارائی عامه را در مراجع سکتور عامه در مرکز و

•ترتیب میکانیزم پیگیری یافته های تفتیش؛

والیات تثبیت منوده که خساره وارده در تعداد
( )13دوسیه جمعاً مبلغ ( )45میلیون افغانی را
احتوا مینامید ،قضایای متذکره غرض تعقیب
عدلی عنداملوقع بعد از تحلیل و ارزیابی جهت
تحقیق به اداره محرتم لوی سارنوالی ارسال گردیده

•ایجاد کمیته تحقیق ،انکشاف و آموزش RDTC؛
•ایجاد کمیته رسیدگی به اعرتاضات ادارات تحت تفتیش؛

 .9گسرتش ساحات تحت پوشش تفتیش عملکرد ،مالی و سیستم های
تکنالوژی معلوماتی

است.

اداره عالی تفتیش در سال مالی  1398ساحات تحت پوشش تفتیش های عملکرد ،مالی و

 .7دسرتسی به معلومات

سیستم های تکنالوژی معلوماتی را وسعت داده است ،طوریکه در سال مالی  1398تعداد ()7

اداره عالی تفتیش جهت دسرتسی مردم به
معلومات و دست آوردهای اداره عالی تفتیش،
گزارش نتایج تفتیش های خویش را که شامل
گزارش تفتیش های ساالنه رعایت قوانین و
مقررات (عواید و مصارف) ،گزارش تفتیش
حساب قطعیه سال مالی  1397دولت ،گزارش
های تفتیش عملکرد و گزارش ساالنۀ تحقق و
تطبیق یافته های تفتیش می باشد؛ در ویب سایت
اداره عالی تفتیش نرشمنوده است .بر عالوه اداره
عالی تفتیش حکم ماده ( )15قانون دسرتسی به

تفتیش عملکرد )4( ،تفتیش سیستم های تکنالوژی معلوماتی و ( )3تفتیش مالی را انجام داده
است و در سال مالی  1399تعداد ( )9تفتیش عملکرد )10( ،تفتیش مالی و ( )30تفتیش سیستم
های تکنالوژی معلوماتی را در مراجع سکتور عامه انجام خواهند داد.

 .10تطبیق بنچامرک های بانک جهانی  OGP،و SRBC
اداره عالی تفتیش متعهد به تطبیق بنچامرک های نهادهای ملی و بین املللی می باشد و در سال
مالی  1398اداره عالی تفتیش بنچامرک های اتحادیه اروپا ،بانک جهانی و  OGPرا مؤفقانه
تطبیق منوده است ،که ذیالً ارایه می گردد:
•اشرتاک شهروندان در روند تفتیش؛
•تطبیق سفارش های تفتیش؛

اطالعات را در نظر گرفته و تطبیق منوده است و

•ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان؛

رسوی که از طرف کمیسیون دسرتسی به اطالعات

•اجرای تفتیش عملکرد مطابق به استندردهای بین املللی؛

صورت گرفت ،اداره عالی تفتیش از لحاظ ارایۀ
معلومات و اطالع رسانی از طریق ویب سایت در
جمله ادارات برتر قرار گرفته است.

 .8بهبود کیفیت و مؤثریت تفتیش ها
اداره عالی تفتیش به منظور بهبود کیفیت و

•نرش گزارش حساب قطعیه دولت در ویب سایت اداره.

 .11استخدام کارمندان
از جمله ( )179بست ( 3و  )4خالی در اداره عالی تفتیش ،در تعداد ( )103بست آن کادرهای
جوان ،با تجربه و آشنا با مسایل و ابزارهای جدید مدیریت نوین در اداره عالی تفتیش استخدام
شده اند .همچنان اداره عالی تفتیش به منظور بهبود کیفیت تفتیش ها تعداد ( )17تن را که
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گزارش ها
دارای سند  ACCAمی باشند در سال مالی 1398

موفقانه سپری کرده و تعداد  122تن کارمندان به برنامه-های انگلیسی شش ماهه ،نه

در کوتاه مدت از طریق پروژه( (�FSP) Fiscal Im

ماهه و یکساله معرفی شده اند.

 provement Support Projectاستخدام کرده

•برنامه  :FIAتعداد  109تن از کارمندان که امتحان زبان انگلیسی را موفقانه سپری کرده

است .اینها در بخش پالنگذاری ،اجرای تفتیش

اند در سه صنف برنامه  FIAتنظیم شده و مشغول آموزش می باشد تا آنهارا آماده

ها ،گزارشدهی ،ارتقای ظرفیت و غیره موارد
مسلکی با مفتشین اداره همکاری می منایند.

 .12ارتقای ظرفیت

امتحانات  ACCAبسازند.

ب :آموزش های خارجی
•معرفی یک تن از کارمندان به اسکالرشیب های تخصصی از طریق امضای تفاهم نامه

اداره عالی تفتیش متعهد به مسلکی سازی و

با اداره تفتیش چین.

ارتقای ظرفیت کارمندان به منظور اجرای تفتیش

•معرفی  49تن از کارمندان به برنامه های کوتاه مدت تخصصی از طریق امضای تفاهم

های معیاری و مؤثر می باشد و به همین منظور
در سال مالی  1398توجه جدی به ارتقای ظرفیت
مسلکی کارمندان داشته اند و به منظور جلوگیری
از پراگندگی در بخش برنامه های آموزشی،
هامهنگی و ارتباط آموزش ها و برنامه های ارتقای
ظرفیت با اهداف و فعالیت اصلی اداره ،اداره
عالی تفتیش پالن ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی
( )2022 -2019را در همسویی با شیوه
( )INTOSAI-CBCترتیب و به شیوه های ذیل
تطبیق می گردد:

نامه ها با ادارات عالی تفتیش سویدن ،ترکیه ،تایلند.
•معرفی 20تن از کارمندان به پروگرام های آموزشی تخصصی که از طریق سازمان های
بین املللی تفتیش به شمول  INTOSAI، ASOSAI، ECOSAI، IDIو غیره.
•آموزش های درازمدت از طریق مرکز تعلیمی مسلکی تربیه مفتشین:
•از این که برنامه های ارتقای ظرفیت دوامدار در بخش تفتیش در سیستم آموزشی
افغانستان وپوهنتون های دولتی وخصوصی وجود ندارد فلهذا اداره عالی تفتیش بخاطر
تطبیق برنامه های آموزشی مسلکی دوامدار ،مرکز آموزشی مسلکی تفتیش را ایجاد
کرده که بعدا به انستیتوت و سپس به اکادمی انکشاف خواهد کرد.
•خصوصیت برنامه آموزشی در این مرکز به گونه است که درآن کارمندان جدیدالتقرر و
همچنان کارمندان برحال بخش مسلکی برای مدت  9ماه در دو سمسرت که دارای هشت

الف :آموزش های داخلی

مضمون در بخش های محاسبه ،مدیریت مالی عامه ،تفتیش و قوانین می باشد تدریس

برنامــه آموزشــی مقطعــی (کوتــاه مــدت) :اداره

می-گردد و بعد از  9ماه آموزش های تیوریکی 3 ،ماهه آموزش های عملی برای شان

عالــی تفتیــش براســاس نیــاز ســنجی آموزشــی بــه
تعــداد  47تریننــگ مــورد رضورت را بــرای تعــداد
 786تــن اشــراک کننــده مطابــق بــه خصوصیــت
وظیفــوی در ســال  1398راه انــدازی کــرده اســت.
•پروگرام های زبان انگلیسی :اداره عالی
تفتیش به تعداد  231تن از کارمندان را
جهت تثبیت سویه انگلیسی به پوهنتون
امریکایی أفغانستان ( )AUAFمعرفی کرد
که از آن جمله تعداد  109تن امتحان را
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ارایه و کارمندان که برنامه را موفقانه سپری مناید تصدیق نامه مفتش مسلکی سکتور
عامه از طرف اداره عالی تفتیش برای شان اهدا می گردد.

گزارش ها

گزارش ها

اشتراک هئیت عالی رتبه اداره عالی تفتیش در  23مین کنگره
سازمان بین المللی تفتیش انکوسای
محمد نعیم حقمل رئیس عمومی اداره عالی تفتیش در رأس

چگونگی ارتباطات بین نهاد های حسابرسی تشکیل می

یک هئیت با ترکیب مجیب الرحمن شیرزاد معاون مايل

دهد.

واداری ومحمد نادر احمدی رئیس دفرت در نشست بین
املللی انکوسای اشرتاک منودند.

این سازمان در هر سه سال یک بار نشستی را تدویر که در آن
با حضور اعضای انتوسای ،اقتصادانان ،کارشناسان مدیریت

کنگره بین املللی انکوسای در پایتخت کشور روسیه ،شهر

دولتی وحوزه های اجتامعی ،منایندهگان سازمان ملل و

مسکو با سخرنانی رئیس جمهور آن والدیمر پوتین افتتاح

بانک جهانی برگزار میگردد.

وایشان درمورد اهمیت این نشست بیانیه مبسوطی را ایراد
منودند.

این در حالی است که اداره عالی تفتیش به حیث عضو فعال
انتوسای در متام اجالس مهم این سازمان وسازمان های

درسال جاری میزبانی کنگره انکوسای را کشور روسیه به

دیگر شناخته شده بین املللی تفتیش حضور فزیکی پیدا

عهده داشته وهدف اساسی این نشست را رسیدن به اهداف

منوده و نظریات خویش را در این نشستها ارایه می مناید.

توسعه ملی وتوسعه انتوسای ،افزایش عملکرد این سازمان،
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حضور معاون مسلکی اداره عالی تفتیش در

هشتمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون
مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد

فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره عالی تفتیش در هشتمین نشست

و اصلی در برابر توسعه قرار گرفته و عامل اساسی شکست اقتصادی

کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد که

کشورها میباشد.

با حضور و اشرتاک  33کشور و نهادهای بیناملللی برگزار گردیده
بود ،عازم کشور امارات متحده عربی گردیده و در نشست یادشده
اشرتاک منود.

تاکید نشست برآن است که الزمه مبارزه با فساد ،همبستگی و اجامع
کالن بین املللی میباشد تا در رابطه به خشکانیدن ریشه فساد بحث
و تبادل تجارب با هم صورت گیرد که دارای پیامد و نتیجه گیری

منظور از برگزاری کنفرانس جانبی دوروزه در امارات متحده عربی؛

واضح و قاطع در هامهنگی بین املللی علیه این پدیده شوم را داشته

همکاری بین اداره عالی تفتیش و ادارههای مبارزه با فساد اداری بوده

باشد .که مبارزه با فساد ،استقاللیت و ارتقای ظرفیت دوامدار یکی

که به کمک و همکاری اداره عالی تفتیش امارات متحده عربی،

از اصول و معیارهای انتوسای میباشد که این اداره پیوسته در تحقق

انتوسای و  UNODCتدویر گردیده است.

آن؛ مخصوصاً در مبارزه علیه فساد اداری با گامهای متین و اصولی و

گفتنی است که هشتمین نشست عمومی کشورهای عضو کنوانسیون
مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد در شهر ابوظبی به اشرتاک

حضور فعال در نشستهای ملی و بیناملللی اعتبار خویش را افزایش
داده است.

بیشرت از  33کشور و نهادهای بیناملللی از  16تا  20دسمرب ادامه

این در حالیست که پدیده فساد در مغایرت با ارزش های اسالمی،

مییابد.

فرهنگ ملی و قانون اساسی کشور بوده و در راه مبارزه با آن بسیج

یکی از چشم انداز کلیدی این اجالس که از کشورهای مختلف
گردهم آمده و همسویی دارند این است که فساد برای متام کشورها
یک چلنج  ،چالش و نگرانی بنیادی بوده و به عنوان نیروی باز دارنده
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همگانی نهادهای عامه در همکاری با نهادهای جامعه مدنی ،رسانه
ای و مردمی را می طلبد.

گزارش ها

اجرای هفت تفتیش مشارکتی عملکرد با نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها طی
سال مالی ۱۳۹۸
عوامل مهمی که روند تحوالت اجتامعی را رسعت میبخشد و فضا را

افغانستان ( )OGPAنیز به شامر میرود طی سال مالی  ۱۳۹۸که شامل

برای استیفای حقوق فردی و اجتامعی افراد فراهم میسازد و درنتیجه

ادارات و موضوعات ذیل میباشد ،آغاز و روند اجرای تفتیش را به

زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتامعی میرس میکند ،پاسخگویی

پایان رسانید.

دولت در برابر ملت نسبت به خواستههای مرشوع آنان است .به این
اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر متامی بخشهای نظام،
اعم از سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتامعی ،اهمیت دادن به مسئلۀ
پاسخگویی است .پاسخگویی از جلمه موضوعاتی بشامر میرود که
دولتها مکلفاند؛ تا در قبال فعالیتها و کارکردهای شان برای ملت
به گونه شفاف پاسخ ارائه منایند و در مقابل اتباع حقدارند تا در مورد
چگونگی مصارف دارائیهای عامه ،آگاهی داشته باشند.
به همین لحاظ اداره عالی تفتیش بهمنظور شفافیت و پاسخگویی از
چگونگی تطبیق پروژهها ،برنامهها ،عرضه خدمات و مصارف وجوه-
عامه از طریق ادارات دولتی ،روند تفتیش مشارکتی را با دخیل سازی
منایندگان محرتم جامعه مدنی و رسانهها در هفت بازرسی مشارکتی
عملکرد؛ که ازجمله تعهدات سکرتریت محرتم حکومتداری باز

1 .1اجرای تفتیش مشارکت عملکرد روی سیستم نظارت و کنرتول
کیفیت ادویهجات در ریاست امور دوایی مربوطه به وزارت محرتم
صحت عامه؛
2 .2تفتیش مشارکت روی فعالیتها و عملکردهای ریاست محرتم
دانشگاه ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی ،مربوط به
وزارت محرتم تحصیالت عالی؛
3 .3تفتیش مشارکتی روی پروژه پاک کاری دریای کابل ،مربوط به
اداره محرتم انکشاف زون پایتخت؛
4 .4اجرای تفتیش مشارکتی عملکرد روی پروژه تربیه معلم ،مربوط به
وزارت محرتم معارف؛
5 .5اجرای تفتیش مشارکتی روی پروژه حفظ و مراقبت دورانی رسک
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کابل الی جاللآباد در وزارت محرتم ترانسپورت؛
6 .6اجرای تفتیش مشارکتی روی سیستم تدارکات وزارت شهرسازی
و اراضی؛
7 .7اجرای تفتیش مشارکتی روی اجراآت ریاستهای کنرتول
ساختامنهای اساسی و ریاست طرح و تطبیق پالنهای شهری
شاروالی محرتم کابل.
قابل یادآوری است که سازمان مشارکت برای حکومتداری باز یک
سازمان بیناملللی است که در راستای ترویج فعالیتهای چندجانبه
بیناملللی و ایجاد تعهدات قوی برای نهادیهای دولتی ،افزایش
مشارکت مردمی ،مبارزه با فساد و بهکارگیری فنآوریهای جدید برای
ایجاد حکومتها مؤثرتر و پاسخگوتر فعالیت میکند.
ماهیت و نوع مدلهای حکومت و دولتهای مطلوب ،یکی از مباحث
کلیدی در فلسفه سیاسی و جامعهشناسی میباشد .در این میان ،یکی

مشارکت «دولت داری باز» در سال  ۲۰۱۲میالدی رشوع به کارکرد
که  ۷۵کشور عضویت آن را دارندکه افغانستان در سال  ۲۰۱۶میالدی
عضویت این مشارکت را به دست آورد.
برنامه نخست مشارکت دولت داری باز افغانستان دو سال قبل آغاز شد
که  ۱۳تعهد شامل تعدیل قانون ،طی مراحل اسناد تقنینی ،نظارت از
ثبت داراییها ،تطبیق اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ،اشرتاک
نهادهای مدنی در پروسه تفتیش عملکرد دولت ،ایجاد اداره اعتبار دهی
مراکز صحی ،نظارت از کیفیت تعلیم و تحصیل میباشد.
بنابراین ،اداره عالی تفتیش به هدف دخیل ساخنت شهروندان درروند
تفتیش و حصول آگاهی آنان از چگونگی به مرصف رسیدن بودجه ملی
در نهادهای دولتی و همچنان جهت باال بردن هر چه بیشرت شفافیت،
حسابدهی ،پاسخگویی و آوردن اصالحات ،در سال  ۱۳۹۷متعهد به
تطبیق بنچامرک سکرتریت دولتداری باز افغانستان ( )OGPAگردید که
هدف عمده از تعهدات مربوطه ،دخیل ساخنت و مشارکت شهروندان

از مدلهای مطرح و پرطرفدار حکومتداری ،نظریه (دولت باز) است.

در بازرسیهای مشارکتی عملکرد بود .تعهدات که اداره عالی تفتیش در

سازمان بیناملللی مشارکت برای حکومتداری باز ،عمالً در سال  ۲۰۱۱با

برنامه عمل ملی ( )۱با اشرتاک نهادهای جامعه مدنی و رسانهای تطبیق

هدف فراهمسازی بسرتی بیناملللی برای مصلحان کشورهای مختلف که

منوده است ،قرار ذیل میباشد:

در راستای ارتقای حکومتهای خود فعالیت میکنند؛ ایجاد شده است.

اداره عالی تفتیش
فعالیتهای پالن شده

رشح اجرای فعالیتها
اداره عالی تفتیش طبق تعهد خویش با سکرتریت

نتایج فعالیتها

 1 .1تدویر سه جلسه مشرتک با نهادهای دولتداری باز افغانستان و همچنان جهت حصول میکانیزم مشارکت شهروندان با توجه به
مدنی و رسانهای بهمنظور بازنگری ،آگاهی شهروندان طی سه جلسه با نهادهای مدنی ،پیشنهادها و نظریات منایندههای نهادهای
تدقیق و تصویب میکانیزم مشارکت رسانهای و سکرتریت دولتداری باز افغانستان مدنی و رسانهای بازنگری ،اصالحات الزم
شهروندان درروند تفتیش.

 ))OGPAمیکانیزم مشارکت شهروندان که قبالً ترتیب وارد و به غنامندی آن افزودند.

شده بود ،را بازنگری منودند.
2 .2ایجاد ساختارهای الزم اداری و ساختار اداری مشارکت شهروندان در چوکات اداره
ارائه سه برنامه آموزشی مطالعاتی عالی تفتیش ایجاد و کارمندان آن استخدام گردیده
در مورداجرای میکانیزم از سوی اند و چندین برنامه آموزشی جهت آگاهیهای
اداره عالی تفتیش برای کارمندان این بیشرتیشان روی چگونگی اجرای میکانیزم مربوطه
ساختارها.
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تدویر یافت است.

تفتیش  شامره اول  سال 1398

با کارمندان مربوطه هامهنگیهای بهرتی
درزمینۀ اشرتاک نهادهای مدنی ،رسانهها و
شهروندان در تفتیشهای مشارکتی عملکرد
صورت گرفته است.

گزارش ها
اداره عالی تفتیش طبق تعهد خویش ،جهت آگاهی
منایندههای معرفیشده جامعه مدنی و رسانهها سه
برنامه آموزشی که شامل (معرفی تفتیش عملکرد،
انتخاب موضوعات جهت تفتیش و پالنگذاری تفتیش با تدویر برنامههای نامربده آگاهیهای
3 .3تدویر دو سیمینار آگاهی دهی برای عملکرد)؛ یک برنامه مشورتی در رابطه به (چگونگی الزم با منایندههای جامعه مدنی و رسانهای
نهادهای مدنی و رسانه ها در مورد معرفی و همکاری منایندههای جامعه مدنی و رسانهای رشیک ساخته شد و همچنان با ارائه
مسائل مرتبط با اشرتاک آنها در روند در مراجع تحت تفتیش) و سه برنامه نظرخواهی که برنامههای نامربده بر موثریت بیشرت و بهرت
تفتیش.

شامل (نظرخواهی پیرامون همکاری تیمهای تفتیش تفتیشها با حضور منایندههای نهادهای
و مراجع تحت تفتیش ،چگونگی ایجاد پورتل مربوطه در مراجع افزودند.
ثبت شکایات و نظریات شهروندان در ویب سایت
و همچنان ایجاد کمیته رسیدگی به امور مشارکت

4 .4ترتیب پالن تفتیش مشرتک وزارت

شهروندان) ،تدویر یافته است.

خانهها و ادارههای مستقل به اساس پالن تفتیش وزارت خانهها و ادارههای مستقل در پالن تفتیش وزارتخانهها و ادارههای مستقل
تحلیل خطر در مشارکت با نهادهای مشارکت با نهادهای مدنی و رسانهها طبق تعهد اداره ترتیب تا تفتیش مراجع مربوط بهصورت
مدنی و رسانهها طبق میکانیزم عالی تفتیش ترتیب گردیده است.
مشارکت عامه درروند تفتیش.

بهرت آن صورت گیرد.

اداره عالی تفتیش طبق تعهد خویش با سکرتریت
دولتداری باز افغانستان اجرای تفتیش در هفت مرجع

5 .5اجرای هفت تفتیش بر اساس پالن
تفتیش وزارت خانهها و ادارههای
مستقل.

را مطابق پالن خویش اجراات منوده که هدف عمده طبق تعهدات اداره عالی تفتیش منایندههای
از اجرای تفتیش در این مراجع حضور منایندههای نهادهای مدنی و رسانهای با تیمهای تفتیش
نهادهای مدنی و رسانهای بود که خوشبختانه به اثر در مراجع اشرتاک و بر موثریت و شفافیت
سعی و تالشهای الزم از جانب اداره ،منایندههای هر چهبهرتی تفتیشها افزودند.
نهادهای مربوطه با تیمهای تفتیش در مراجع همکاری
و اشرتاک کردند.

تفتیش  شامره اول  سال 1398
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گزارش ها

گزارش تطبیق پالن عملیاتی( )Operational Planسال مالی 1398
اداره عالی تفتیش پالن اسرتاتیژیک -2018
 2022را توسط کمیتۀ موظف ترتیب که به تاریخ
 1397/10/11از طرف مقام اداره منظور گردید.

پالن بهبود عملکرد مالی ( 2022-2019 )FPIPاداره نیز دارد.
جهت تطبیق بهرت پالن اسرتاتیژیک ،اداره عالی تفتیش کمیته ای را جهت ترتیب پالن عملیاتی
سال مالی  1398معرفی منود ،کمیتۀ نامربده با درنظر داشت اولویت های اداره ،پالن عملیاتی را

پالن اسرتاتیژیک اداره با توجه به تحلیل وضعیت و

که حاوی ( )47فعالیت میباشد ،ترتیب و از طرف مقام اداره به تاریخ  1398/3/5منظور گردیده

تجربه تطبیق پالن اسرتاتیژیک قبلی 2017/13/20

و مورد تطبیق قرار میگیرد.

و با در نظر داشت اهداف و الزامات اهداف
انکشاف پایدار ( ،)SDGsاسرتاتیژِی ملی مبارزه
با فساد اداری ،اسرتاتیژی ملی صلح و انکشاف
افغانستان SAI-PMF، OGP ،و با پیروی از
فارمت پالن اسرتاتژیک ( )IDIترتیب شده است.
این پالن دارای ( )5هدف اصلی و ( )141فعالیت
میباشد و ارتباط مستقیم با اهداف و فعالیتهای

16

به منظور نظارت دقیق و حصول اطمینان از تحقق اهداف و پیرشفت فعالیتها ،از تطبیق پالن
عملیاتی سال مالی  1398به گونه ربعوار نظارت صورت میگیرد و گزارش آن به مقام اداره ارائه
میگردد.

دیدگاه اداره عالی تفتیش
ما تالش میورزیم تا یک اداره عالی تفتیش پیرشو و منونه در امور تفتیش بوده و مدیریت
شفاف منابع عامه ،حسابدهی و پاسخگوئی را از طریق تفتیشهای بهموقع ،گزارشدهی مستقل،

تفتیش  شامره اول  سال 1398

گزارش ها
معترب و متوازن بهبود بخشیم.

با درنظر داشت اولویتهای کاری اداره طوری انتخابشده که متام بخشهای اداره را تحت

مأموریت

پوشش خود قرار داده است ،یعنی متام ریاستها و آمریت های اداره عالی تفتیش در پالن

اجرای تفتیش مؤثر فعالیتهای سکتور عامه در
مطابقت با بهرتین اصول بیناملللی تفتیش جهت
استفاده مطلوب از منابع مالی ،حصول اطمینان
مناسب از حسابدهی و شفافیت در عملکرد دولت

عملیاتی نامربده مسئولیت تطبیق بیشرت از یک فعالیت رادارند.

تحقق فعالیتهای شامل پالن عملیاتی سال مالی 1398
اداره عالی تفتیش بر مبنای زمانبندی و اولویتها ،فعالیتهای شامل پالن عملیاتی سال مالی
 1398که شامل فعالیتهای اساسی ( ،)Core Activitiesاصالحی()Reform Activities

برای ذینفعان.

و فعالیتهای روزمره یا عادی ( )Routine Activitiesمیباشد را تطبیق و نظارت ربعوار از

اهداف

چگونگی تطبیق فعالیتها را انجام میدهد .چگونگی پیرشفت تطبیق فعالیتهای شامل پالن

 .1تعریف مجدد نقش اداره عالی تفتیش برای
ذینفعان از طریق ایجاد چارچوب قانونی مناسب
و تحکیم روابط با ذینفعان؛
 .2توسعهسازمانی،مسلکی سازی کارمندان و
ارتقای ظرفیت؛
 .3گسرتش ساحات تحت پوششتفتیشو همچنان
بهبود کیفیت و مؤثریت تفتیش؛

گردد:پالن عملیاتی سال مالی  1398که شامل فعالیتهای اساسی
هاییشامل
ذیلفعالیت
اولویتها،
مبنای زمان
عملیاتیبررسی
اداره عالی
ارائه م
بندی وجدول
 1398در
سال برمالی

( ،)Core Activitiesاصالحی( )Reform Activitiesو فعالیتهای روزمره یا عادی ( )Routine Activitiesمیباشد را تطبیق

جدول چگونگی پیرشفت فعالیتهای پالن عملیاتی الی اخیر ربع سوم
و نظارت ربعوار از چگونگی تطبیق فعالیتها را انجام میدهد .چگونگی پیشرفت تطبیق فعالیتهای شامل پالن عملیاتی سال مالی
سال مالی 1398

 1398در جدول ذیل ارائه میگردد:

سوم سال مالی 1398
پیشرفت
پالنفعالیتهای پالن عملیاتی الی اخیر ربع 47
چگونگیشامل
جدولتهای
مجموع فعالی

مجموع فعالیتهای شامل پالن

46 47
31
1

فعالیتهای تطبیق شده
فعالیتهای تطبیق شده
فعالیتهای در حال اجرا
فعالیتهای در حال اجرا

16

13981398
سالمالیمالی
های
فعالیت
عملیاتی سال
پالنپالن عملیاتی
شامل شامل
فعالیتهای
پیشرفت
گراف پیشرفتگراف

 .4خودکار سازی روند تفتیش ،استفاده بیشرت ابزار

47
47

و روشهای تکنالوژی معلوماتی در انجام تفتیش
و محیط تکنالوژی معلوماتی؛

31
46

 .5روند مدیریتی واداری پاسخگو ،مؤثر و
بهبودیافته در اداره عالی تفتیش.

ارزشهای اساسی

16
1

استقاللیت ،صداقت ،هدفمند بودن ،اعتبار،
اطمینان ،شایستگی و مسلکی بودن ،محرمیت و
همکاری.

تعداد فعالیتها
پالن عملیاتی سال مالی  1398دارای ( )47فعالیت
بوده که ازجمله تعداد ( )31فعالیت آن شامل

چگونگی پیشرفت فعالیت های
شامل پالن عملیاتی سال مالی
1398

مجموع فعالیت ها

فعالیت های تطبیق شده

فعالیت های در حال اجرا

فعالیت تطبیق نا شده که تنها یک جزء آن ارتقای ظرفیت مفتشین بخش مساعدت های خارجی
می باشد ،در جریان سال مالی  ۱۳۹۸به دلیل عدم استخدام کمپنی مشورتی تطبیق نشده است .

پالن بهبود عملکرد مالی ( )FPIPنیز میباشد.
فعالیتهای شامل پالن عملیاتی سال مالی 1398

تفتیش  شامره اول  سال 1398
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گزارشهاها
گزارش

گزارش سفر مناینده اداره عالی تفتیش به کشور ترکیه
نگاه عمومی از سفر به کشور ترکیه
اداره عالی تفتیش همواره تالش منوده تا برنامه های
آموزشی را جهت ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان
خویش در مطابقت با معیارات بین املللی،
نهادهای عالی تفتیش (انتوسای) در داخل و خارج
از کشور راه اندازی مناید که در زمینه تفاهمنامه
های همکاری دو جانبه با کشورهای متعدد منجمله
کشور دوست؛ ترکیه داشته است .برنامه آموزشی

بعمل آورد و نیز در حاشیه سیمنار آموزشی اشرتاک کننده گان از مناینده گی سیاسی افغانستان
مقیم در شهر انقره – ترکیه بازدید بعمل آوردند.

مباحث کلیدی برنامه
ȿمراسم افتتاحیه (معرفی دیوان محاسبات جمهوری ترکیه ،ساختار تشکیالتی و تاریخچه
ایجاد آن)
ȿارایه پریزنتیشن توسط اداره عالی تفتیش
ȿچارچوب معیارت بین املللی نهاد های عالی تفتیش ()ISSAI Framworks

تفتیش مالی به همکاری مالی ( )TIKAدر دفرت

ȿمعرفی تفتیش مالی ()Introduction to Financial Audit

مرکزی دیوان محاسبات کشور ترکیه توسط

ȿشناخت مرجع ()Understanding the Auditee

متخصصین مجرب و مسلکی آن اداره برای  ۱۰تن
از کارمندان مسلکی اداره عالی تفتیش افغانستان
در شهر انقره تحت ریاست رحمت لله سوله-مل
رئیس ریاست تفتیش تصدی ها و رشکت های
دولتی دایر و تطبیق گردید .ریس دیوان محاسبات
ترکیه از عبدالرحیم سیدجان سفیرکبیر افغانستان

ȿتعیین معیار سطح اهمیت ()Determining Materiality
ȿتعیین ساحات تفتیش ()Determining Accout Areas
ȿارزیابی خطر و روش تفتیش ()Risk Assessment and Audit Approuch
ȿمنونه گیری ()Sampling
ȿتکمیل مرحله پالن گذاری تفتیش ()The completion of Audit Planning

مقیم انقره درمحفل افتتاحیه برنامه آموزشی دعوت

18
18

1398
سال1398
اول سال
شامرهاول
تفتیششامره
تفتیش

گزارش ها
مراسم افتتاحیه (معرفی دیوان محاسبات
جمهوری ترکیه ،ساختار تشکیالتی و
تاریخچه ایجاد آن)
دیوان محاسبات جمهوری ترکیه ( )TCAدر
 ۲۹می  ۱۸۶۲بر اساس فرمان سلطان عبدالعزیز
امپراطور وقت کشور ترکیه تاسیس و همچنان
جایگاه قانونی و حکمی آن بعنوان عالی ترین
مرجع بازرسی کننده ادارات عامه در اولین قانون
اساسی آن کشور در سال  ۱۸۷۶تثبیت گردیده
است ،که این جایگاه قانونی در قانون اساسی سال
های  ۱۹۸۲ ، ۱۹۶۱ ،۱۹۲۴و همچنان قانون اساسی

پیرامون مواردی که از سوی مفتشین در جریان پروسه های تفتیش کشف می گردند و بعد جرمی
دارند؛ به این اتاق ها که حیثیت قضات را دارا می باشند؛ جهت تصامیم بعدی فرستاده می
شوند؛
 -۷روسای بخش ( : )۸از سوی رئیس عمومی تعیین می گردند؛
 -۸روسای گروپ  :از سوی رئیس عمومی تعیین می گردند؛
 -۹مفتشین ( :)۷۸۳از سوی رئیس عمومی تعیین می گردند؛
 -۱۰کارمندان اداری ( :)۵۶۳از سوی رئیس عمومی تعیین می گردند.

ارایه پریزنتیشن توسط اداره عالی تفتیش
رحمت الله سوله مل رئیس تفتیش تصدی ها و رشکت های دولتی بعد از مراسم افتتاحیه به
مسؤولین دیوان محاسبات کشور ترکیه پیرامون تاریخچه ایجاد اداره عالی تفتیش افغانستان در

فعلی آن کشور ارزیابی و بازنگری گردیده است.

سال  ۱۳۰۰و تحوالت آن الی اکنون ،نحوه فعالیت های اداره به اساس ریاست های مرکزی و

این نهاد معترب دارای حدود  ۱۴۲۲تن کارمندان

محلی(زون ها) ،ساختار و ریفورم تشکیالتی اداره ،وضعیت تطبیق تفتیش مالی در دو ریاست

مسلکی ،اداری و قضایی بشمول (رئیس عمومی)،
معاون مسلکی ،معاون اداری به رشح ذیل می

(ریاست تفتیش مساعدت های خارجی و ریاست تفتیش تصدی ها و موسسات دولتی) و
چالش ها در روند اجرای تفتیش صحبت منود.

باشد:

چارچوب معیارات بین املللی نهاد های عالی تفتیش ()ISSAI Framworks

 -۱رییس عمومی ( :)۱برای  ۵سال از سوی

تفتیش صورت های مالی در سکتور عامه بر مبنای معیارات بین املللی نهاد های عالی تفتیش

پارملان آن کشور انتخاب می گردد؛

( )ISSAISو گزارش دهی تفتیش مالی بر مبنای معیارات بین املللی حسابی سکتور عامه (�IP

 -۲معاون ( : )۲از سوی رئیس عمومی منصوب

 )SASصورت می گیرد.

می گردند؛

در بخش تفیتش سکتور خصوصی از معیارات بین املللی تفیش ( )ISAو گزارش دهی آن بر

 -۳اعضا ( : )۵۴از سوی پارملان ترکیه الی تکمیل
میعاد تقاعد (سن  ۶۵سالگی) تعیین می گردند؛
 -۴رییس پیگیری ( : )۱براساس حکم رئیس
عمومی تقرر حاصل می کنند؛
 -۵پیگیری کننده ها ( :)۸براساس فرمان رییس
عمومی مقرر می گردند؛
 -۶روسای اتاق تفتیش( :)۸ازسوی مجمع عمومی
دیوان محاسبات ( )TCAبرای  ۴سال انتخاب می
گردند وگزارشات قضایی()Judicial reports

مبنای معیارات بین املللی حسابی  /معیارات بین املللی گزارش دهی مالی ( )IAS/IFRSاستفاده
صورت می گیرد.
سطوح اساسی معیارات بین املللی نهاد های عالی تفتیش( )Basic ISSAI levelsبه چهار نوع
می باشد که عبارت اند از:
 -۱سطح اول  :اصول بنیادی()2-1 Founding Principles ISSAI
 -2سطح دوم :مقدمات برای وظایف نهاد های عالی تفتیش(�Prerequites for the Function
) 99-10 ing of Supreme Audit Institutions ISSAI
 -۳سطح سوم :اصول بنیادی تفتیش (Fundemental Auditing Principles ISSAI
)999-100
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 -۴سطح چهارم :رهنمودهای تفتیش (Auding

نادرست مهم را از طریق شناخت مرجع و ساحه فعالیت آن ها شناسایی و ارزیابی منوده و

)4999-1000 Guidelines ISSAI

طرزالعمل های تفتیش را طرح و تطبیق مناید.

معرفی شیوه های تفتیش مالی
(Introduction to Financial Audit
)Methodology
تفتیش مالی عبارت از ارزیابی مستقالنه بوده که
موجب ارایه اطمینان قابل قبول گردیده ومشخص
می کند که آیا وضعیت گزارشی دهی مالی ،نتایج

تعیین معیار سطح اهمیت ()Determining Materiality
بر مبنای معیارات بین املللی نهاد های تفیش ( )1320 ISSAIالزم است ،مفتش مفهوم معیار
سطح اهمیت را در مرحله پالنگذاری و اجرای تفتیش عملی مناید .سطح اهمیت عبارت از
معیاری بوده که توسط مفتش در تعیین اینکه آیا درستی و معتربیت گزارش های مالی و صورت
های مالی توسط خطاها و اظهارات نادرست متاثر می گردد یا خیر؟ بکار می رود.
سطح اهمیت ،قرار ذیل بکار می رود:

و استفاده منابع ارایه شده در صورت های مالی در

 -۱به عنوان ،یک معیار جهت شکل دهی اظهار نظر تفتیش ؛

مطابقت با چارچوب گزارشدهی مالی ارایه گردیده

 -۲به منظور شناسایی ساحات اساسی و غیر اساسی تفتیش در جریان پروسه پالن گذاری؛

است یا خیر؟

 -۳به منظور تعیین وسعت آزمایش های مفصل ( Substantive testsطور مثال در منونه گیری)

هدف اساسی تفتیش مالی عبارت از ارایه اطمینان
قابل قبول به تنظیم کننده گان (،)Regulators
رسمایه گذاران ( ،)Investorsرؤسا ()Directors
و مدیران ( )Managersبوده که نشان دهنده

انواع سطح اهمیت:
 -۱سطح اهمیت از لحاظ ارزش
 -۲سطح اهمیت از لحاظ ماهیت و محتوای

صورت های مالی درست ( )Accurateو تکمیل
( )Completeاست.

شناخت مرجع (Understanding the
)Auditee
مرحله پالن گذاری تفیتش ،از بسرت سازی روی
شناخت مفتش از مرجع تحت بازرسی مختص می
گردد .برای شناخت مرجع ایجاب می مناید زمان
کافی را اختصاص داد؛ بنابراین مرحله پالن گذاری
تفتیش یک جز اساسی زمان وقف شده برای
فعالیت های تفتیش به ویژه در سال اول تفتیش می
باشد.
بر مبنای معیارات بین املللی نهاد های تفیش( (�IS
 )1315 SAIالزم است مفتش خطرات و اظهارات
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تعیین ساحات تفتیش

مربوط به فعالیت های اداری و سیستم کنرتول داخلی مرجع منحرص می گردد.

()Determining Accout Areas

الزم است مفتش در اجرای پروسیجرهای تفتیش دقت الزم منوده تا میزان خطرات ذاتی و

ساحه حسابی چیست؟ ساحات حسابی نظر به

کنرتولی را کاهش بخشد.

مشخصات و مراحل مشابه تعیین گردیده که در بر

منونه گیری ()Sampling

گیرنده مراحل مشابه کنرتول داخلی می باشد.

هدف از منونه گیری عبارت از دسرتسی بر مبنأ یا اساس ،در مورد جمعیت است که از آن منونه

مفتش باید حسابات و معامالت را در صورت

گیری صورت می گیرد .بر مبنای معیارات بین املللی نهاد های تفتیش ( )530 ISSAIهدف

های مالی تحت ساحات متفاوت حسابی بر مبنای

مفتش هنگام منونه گیری تفتیش عبارت از تعین یک اساس مناسب برای نتیجه گیری راجع به

اطالعات بدست آمده از طریق شناخت مرجع

جمعیت است که از آن منونه انتخاب می گردد.

تصنیف مناید.

نتیجه گیری

ارزیابی خطر و روش تفتیش

برنامه آموزشی تفتش مالی کامال روی پالنگذاری تفتیش مالی متمرکز بوده که مراحل اجرای

()Risk Assessment and Audit Approuch

خطر عبارت از وقوع عوامل ناخواسته می باشد ،با
در نظرداشت تفتیش مالی خطر عبارت از احتامل
موجودیت اظهارات نادرست مهم در صورت-های
مالی مرجع می باشد.

تفتیش و گزارش دهی از آن مجزا بوده و بحث روی آن صورت نگرفت .برنامه نامربده در ارتقای
ظرفیت مسلکی اشرتاک کننده گان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مفتشین را در اجرای کار
تفتیش بر مبنای معیارهای بین املللی نهاد های عالی تفتیش یاری می مناید.
قابل یادآوری است که موارد یاد آوری شده با نظرداشت محاسبات دقیق الکرتونیکی و بودن
پرسش های معیاری مشخص که در سیستم تفتیش از قبل طرح ریزی گردیده است؛ در ترکیه
استفاده میگردد.

ارزیابی خطر در دیوان محاسبات ترکیه نظر به
مادل  COSOصورت گرفته که چهار نوع تقسیم
گردیده است:
 -۱خطر ذاتی ()Inherent Risk
 -۲خطر کنرتولی ()Control Risk
 -۳خطر مرکب ()Combined Risk
 -۴خطر کشفی ()Detection Risk
خطرات ذاتی و کنرتولی مربوط مرجع تحت
بازرسی بوده که در نتیجه منجر به خطر مرکب می
گردد ،این نوع خطر در کنرتول مفتشین نبوده و
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گزارش سفر آموزشی تفتیش عملکرد در شهر دبی
اداره عالی تفتیش به منظور ارتقای سطح مهارت

مقام محرتم و مسوولین این اداره همیشه کوشش گردیده تا برنامه های آموزشی مسلکی را در

های مسلکی کارمندان همواره سعی و تالش ورزیده

داخل و خارج از کشور به منظور ارتقای ظرفیت و کسب مهارت های نوین تفتیش برای بررسان

است ،تا برنامه های آموزشی مسلکی تفتیش را در

راه اندازی مناید ،این بار به اساس دعوت اداره ملی تفتیش سویدن  ۱۰تن از کارمندان اداره

داخل و خارج کشور سازماندهی و راه اندازی

عالی تفتیش افغانستان جهت اشرتاک در برنامه آموزشی تحت عنوان ()Performance Audit

کند ،از آنجایکه اداره عالی تفتیش افغانستان عضو

که در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار میگردید از تاریخ  ۳۰سپتمرب  ۲۰۱۹الی۳

فعال سازمان بین املللی ادارات عالی تفتیش( (�IN

اکتوبر  ۲۰۱۹اشرتاک منودند.

 )TOSAIو سایر سازمان های منطقوی می باشد،

هدف سفر

هم آهنگی فعال با نهاد های تفتیش کشور های
منطقه و جهان پیرامون رشیک ساخنت نظریات
علمی و مسلکی مبنی بر تزئید ظرفیت مسلکی برای
بررسان این اداره با سایر نهادهای تفتیش کشور
های عضو سازمان انتوسای داشته؛ که خوشبختانه
این همکاری برای بهبود بخشیدن وضعیت موجود
از اهمیت خاص برخوردار است .و نتایج آن برای
دولت جمهوری اسالمی افغانستان در راستای
مسلکی شدن این اداره بگونه روشن هویدا است،
علی رغم مشکالت و کمبود ظرفیت های الزم در
نهادهای دولتی کشور؛ این اداره نیز از این امر
مستثنی نبوده ولی با توجه به مدیریت سامل رهربی
اداره عالی تفتیش و تالش های خستگی ناپذیر
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هدف سفر کسب معلومات نظری و عملی ( )Case Studiesپیرامون تفتیش عملکرد که در
برگیرنده موضوعات از قبیل شناخت مرجع ،اهداف تفتیش ،سواالت تفتیش ،معیار تفتیش
عملکرد و در پیوند به آن تقویت ،تبادل نظریات و ایجاد روابط مسلکی بین اشرتاک کننده
گان این برنامه می باشد .تیم  ۱۰نفری که لست شان پیوست این گزارش می باشد برای اشرتاک
در برنامه آموزشی تفتیش عملکرد به تاری خ  ۲۹/۹/۲۰۱۹جهت اشرتاک در ورکشاپ �Perfor
 mance Auditعازم شهر دبی گردیده و به تاریخ  ۴/۱۰/۲۰۱۹دوباره به کشور برگشت منودند.

افتتاحیه و آغاز برنامه آموزشی
در روز نخست برنامه در مطابقت به تقسیم اوقاتی که قبآل ترتیب شده بود؛ این برنامه توسط
 Tommi Teljosuo, Audit Directorو  Sascha Sohlmanآموز گاران اداره ملی تفتیش
سویدن افتتاح گردید ،آموز گاران پیرامون شناخت مرجع ،اهداف تفتیش ،سواالت تفتیش
و معیار تفتیش عملکرد بحث را آغاز منودند و به همین منوال آموز گاران نظر به نظریات
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اشرتاک کننده گان بحث روی دو Case Study

تبادل نظر منایند.

یا دو موضوع عمده که یکی آن سیستم گمرک و

نتیجه گیری

گروپ بحث و تبادل نظریات گردند.

با در نظر داشت مطالب فوق در بخش های مختلف تفتیش عملکرد ،اشرتاک کننده گان موارد

دیگر آن دیوارهای استنادی آمو دریا بود؛ در دو
بر عالوه از دو آموز گاران خانم جینی() Jenny
در روز سوم آموزش ترشیف داشته و در باره
موضوعات عمده دیگر از قبیل فرق بین تفتیش
عملکرد ،رعایت قوانین و مالی بحث و تبادل نظر
منودند.

برنامه آموزشی
برنامه آموزشی بتاریخ  ۳۰سپتمرب  ۲۰۱۹آغاز و
به تاریخ  ۳اکتوبر  ۲۰۱۹ختم گردید که این برنامه
آموزشی در برگیرنده معرفی تفتیش عملکرد،
شناخت مرجع تحت تفتیش ،اهداف تفتیش
عملکرد ،سواالت تفتیش عملکرد ،معیار تفتیش
عملکرد و موضوعات متفرقه ()Case Studyو..
بود.
به طور ذیل الی معیار تفتیش عملکرد آموز گاران
آموزش ارایه کردند:
Audit Problem .1

جدیدی را آموخته اند؛ که در رشایط موجود کامالً با معیارات جهانی آراسته بوده و در اجرای
تفتیش های آینده ،در جهت بهبود نتایج متوقعه اداره عالی تفتیش ،جدآ موثر واقع خواهد شد.
• چالش ها و مشکالت در اجراآت جاری:
• عدم انتخاب دقیق موضوع تفتیش یا شناسای  Audit Problemو فرق کردن یافته های
تفتیش عملکرد از رعایت قوانین و مالی می باشد.
• زمان گیر بودن تفتیش های عملکرد نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشور ها مثل
سویدن.

پیشنهادات
مبنظور تحقق اهداف تفتیش عملکرد ،اشرتاک کننده گان خواهان ادامه چنین برنامه ها توسط
اداره ملی تفتیش سویدن می باشند.

اختتام برنامه آموزشی تفتیش عملکرد
در روز آخر ورکشاپ آموزش تفتیش عملکرد بتاریخ ۳اکتوبر  ۲۰۱۹هیئت سه نفری اداره
عالی تفتیش به رهربی محرتم جاللتأمب محمد نعیم «حقمل» و هیئت محرتم اداره ملی تفتیش
سویدن به رهربی معاون اداره ملی تفتیش سویدن جهت ارزیابی اشرتاک کننده-گان برنامه
آموزشی ترشیف آوردند و اشرتاک کننده گان را مورد ارزیابی و تشویق قرار دادند.

Audit Objective .2
Audit Question .3
Audit Criteria .4
Audit Findings .5
Conclusion .6
Recommendation .7
باید یاد آورگردید شد که نسبت به کم بودن وقت
برنامه آموزشی ،آموز گاران توانسنت الی معیار
تفتیش

در اخیر برنامه اشرتاک کننده گان برنامه آموزشی از حضور یافنت هیئات رهربی اداره عالی
تفتیش افغانستان و هیئات رهربی اداره ملی تفتیش سویدن تشکری منودند.

( )Audit Criteriaبا اشرتاک کننده-گان بحث و
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برگزاری برنامه آموزشی افزارهای تفتیش عملکرد برای بررسان اداره عالی تفتیش
در تداوم برنامههای آموزشی و ارتقای ظرفیت در بخش

همزمان بعدازظهر همین روز منیر محمدی متخصص

تفتیشهای عملکرد ،یوم چهارشنبه مورخ  14حوت

ریاست تفتیش عملکرد در مورد جمعآوری ،تحلیل

 1398هجری خورشیدی دومین برنامه آموزشی در مورد

ارقام و مستندسازی در جریان تفتیش عملکرد به

افزارهای تفتیش عملکرد  ( �Performance Audit Tool

مشمولین این برنامه طی یک پرزنتیشن دیگر معلومات

 )kitsاز طرف ریاست تفتیش عملکرد و محیطزیست

ارائه منود و به تعقیب آن اشوک کرکی مشاور این

اداره عالی تفتیش برای مفشتین این ریاست برگزار گردید.

ریاست در مورد طبقهبندی و تنظیم یافتهها و مشاهدات

احمد شکیب کاردوست آمر تفتیش عملکرد و
محیطزیست ،اهداف این برنامه را آشنایی اشرتاک

معلومات همه جانبه ارایه منود.

کنندگان به افزارهای تفتیش عملکرد بیان منوده و

تفتیش عملکرد جریانی است که با هدف تشخیص

توضیحات همه جانبه ارایه منود .متعاقبا پیرامون اجرای

درجه کفایت و لیاقت کارکنان در اداره ،انجام میگیرد،

طرح برنامه تفتیش عملکرد ( )ADMو فارمت گزارشدهی

در این جریان فرد از نظر اجرایی در وظایف محوله و

تفتیش عملکرد و تدویر جلسات افتتاحیه و اختتامیه که

قبول مسئوولیتها مورد تفتیش قرار می گیرد.همچنین در

ازجمله افزارهای بسیار مفید ارزنده در تفتیش عملکرد به

این فرایند مدیران مافوق رفتار کارکنان زیردست خود را

شامر میرود از سوی آقای کار دوست پرزنتشین برای

تفتیش می کنند،

اشرتاک کنندگان ارائه گردید.
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تفتیش و مقتضیات گزارشنویسی عملکرد برای حارضین
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نشست کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان در اداره عالی تفتیش

جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان بهروز

شهروندان بخش نخست آجندای جلسه که شامل نهایی

چهارشنبه مورخ  ۱۴حوت سال  ۱۳۹۸خورشیدی تحت

سازی مسوده اسرتاتیژی مشارکت شهروندان بود پرداخت؛

ریاست فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره عالی تفتیش

نظریات و پیشنهادهای خویش را با اعضای جلسه رشیک

و رئیس کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان و اعضای

منودند که اعضای جلسه نیز هرکدام بهنوبه خود نظریات

کمیته در تاالر جلسات این اداره برگزار گردید.

و پیشنهادهای خویش را بهمنظور غنامندی آن مسوده بیان

ابتدای این نشست با تالوت آیاتی از کالمالله مجید آغاز
گردید و به تعقیب آن رئیس کمیته رسیدگی به امور مشارکت
شهروندان در ارتباط به اهمیت و ارزش تفتیشهای مشارکتی
صحبت کرده افزودند :اداره عالی تفتیش توجه خاص به
افزایش شفافیت و حسابدهی در ادارات عامه دارد ،روی

منودند .متعاقبا آجندای جلسه که شامل نهایی سازی مسوده
رهنمود دریافت و رسیدگی به شکایات شهروندان بود از
جانب ریاست جلسه پیشکش گردید و اشرتاک کنندگان
جلسه هرکدام نظریات و پیشنهادهای بهبودیشان را در
رابطه به موضوع رشیک منودند.

همین ملحوظ اخیرا ً زمینه اشرتاک شهروندان در تفتیشها

هدف از مشارکت مردم در تفتیش ادارات دولتی ،برگرداندن

ن گونه تفتیش ها مناینده
را روی دست گرفته است که در ای 

اعتامد مردم به دولت داری و شفافیت بیشرت در این ادارات

نهادهای مدنی به منایندگی از شهروندان در تفتیشهای

است .براساس این برنامه ،شهروندان ،نهادهای مدنی و رسانه

ادارات اشرتاک میمنایند.

ها میتوانند ،نظرات ،خواست ها و شکایت های شان را در

فضل هادی فضل رئیس کمیته رسیدگی به امور مشارکت

رابطه به تفتیش و بازرسی ساحه و اداره معین ارائه منایند.
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ایجاد مرکز آموزشی در اداره عالی تفتیش

محمد نعیم حقمل رئیس اداره عالی تفتیش به تاریخ  14جدی  1398با
حضور معاون مسلکی ،معاون مالی واداری و جمع همکاران اداره؛ مرکز
آموزشی اداره عالی تفتیش را افتتاح منود.

روزی به ایجاد اکادمی تفتیش نیز موفق شویم.
در ادامه فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره گفت :ما امروز در
لحظات و آستانهای حساس زمان که افتتاح مرکز آموزشی اداره میباشد

رئیس اداره عالی تفتیش از اهمیت ارتقای ظرفیت برای نهاد تفتیش به

قرار داریم و این مرکز بنیاد و اساس خوب در آینده برای ایجاد اکادمی

خاطر بازرسی مؤثر نهادهای مالی عامه و بلند بردن کیفیت خدمات عامه

تفتیش بوده و از اهمیت بسزای هم برای اداره عالی تفتیش و هم برای

به خاطر شفافیت دارایی عامه یاد منوده گفتند :اگر نتیجه بازرسیها یک

تفتیشهای داخلی ادارات میباشد.

ارزش اضافی و باکیفیت را به وجود نیاورد ضیاع وقت برای اداره و در کل
برای دولت میباشد که الزمه آن ارتقای ظرفیت دوامدار فهم استندردهای
تفتیش به شکل نظری و عملی میباشد و در عدم فهم استندردها هم
در تفتیش رعایت قوانین و هم در تفتیش عملکرد منیتوانیم یافتهها و
بیروننویسیهای مناسب داشته باشیم که در گام نخست داشنت اسناد
تحصیلی در رشتههای اقتصاد ،حقوق و تجارت الزمی بود و متعاقباً با
تدویر برنامههای آموزشی این ظرفیت ها در داخل اداره باید حامیت
و تقویت گردد تا ما بتوانیم جای مشاورین خارجی را در این اداره پر
مناییم.

آقای فضل ترجمه آیت قرآن کریم را در مورد آموزش خوانده گفت:
آیا آنانی که میدانند و آنانی که منیدانند برابرند؟ هرگز برابر نیستند
پس ما امروز شاهد پیروزی کسانی از کارمندان اداره در آزمون رقابتی
هستیم که میخواهیم با آموزشهای بیشرت توانایی ایشان را در بازرسیها
بیشرت بسازیم در ادامه سخرنانیها مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی
واداری اداره؛پیوسنت کارمندان جدید را در اداره تربیک گفته وهمچنان
از استفاده انواع منابع؛ چون :منابع مالی ،فزیکی ،انسانی و منابع غیر
محسوس یاد منوده گفتند :منابع انسانی محوریترین منابع متحرک
نسبت به دیگران میباشد و از اهمیت منابع انسانی به حیث مهمترین آن

آقای حقمل در ادامه گفت :نهادهای عالی تفتیش کشورهای دیگر در

در ارتقای ظرفیت دوامدار یاد منوده و از قول پیغمرب(ص) یاد منوده

کنار آموزشهای داخل خدمت همچنان مراکز آموزشی برای آموزش

گفت ”:ز گهواره تاگور دانش بجوی”.

تفتیش در ادارات شان ایجاد کردهاند و برخی از کشورها دارای اکادمی
تفتیش نیز میباشند .به خاطر رسیدن به اهداف مسلکی اداره استخدام
از مارکیت کار صورت گرفته ،برنامههای (  )ACCAبا حامیت اداره و
ارتقای ظرفیت دوامدار در داخل اداره ادامه داشته تا خدا خواسته باشد
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معاون مالی و اداری عالوه منود :برای آموزش قبل و بعد از خدمت زمان
مشخص وجود ندارد ایشان از فواید آموزش از قبیل هامهنگی ،همدلی،
کاهش ضایعات و  ...در سازمان یاد منوده گفتند :نتایج ارزیابی آموزشی
کنونی باالی رسنوشت و کارمندان در اداره نقش اساسی دارد.
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ایجاد برنامه آموزشی  FIAدر اداره عالی تفتیش

در محفلیکه روز یکشنبه  19جوزای سال  1398هجری خورشیدی

وی افزود دلیل اینکه ما در حال حارض به مشاورین خارجی نیاز داریم

ب ه مناسبت افتتاح برنامه آموزشی  FIAدر تاالر کنفرانسهای مطبوعاتی

این است که آنان رستفیکیت  FIAدارند و بهخوبی میتوانند از عهدۀ

اداره عالی تفتیش برگزار شدهبود؛ هیأترهربی ،رؤسا ،آمرین ،مفتشین

کارهای محاسباتی بیرون شوند .آقای حقمل خاطرنشان ساخت که در

و سایر منسوبان اداره حضور به هم رسانیده بودند.

حال حارض فراگیری دروس این برنامه تا حدی اجباری خواهد بود و اما

محمد نعیم حقمل ،رییس عمومی اداره عالی تفتیش گفت :هدف از
تدویر این برنامه آموزشی ،مسلکیسازی مفتشین با معیارهای بیناملللی
میباشد .آقای حقمل افزود :آن عده از مفتشین و منسوبان اداره که در

در آینده باید همه به صورت داوطلبانه این برنامه را بیاموزند و با تالش و
مسلکیسازی مفتشین ،امید میرود که تا دو-سه سال آینده نیاز به مشاور
خارجی احساس نشود.

امتحان زبان انگلیسی منره معیاری را بهدست نیاوردهاند؛ به کورسهای

وی تاکید کرد که آن عده از منسوبانیکه سنشان زیر  45سال است،

زبان انگلسی معرفی میشوند و پس از آن شامل این برنامه آموزشی

این برنامه را بهصورت اجباری باید فرا بگیرند و آنانیکه باالی  45سال

خواهند گردید.

سن دارند ،میتوانند بهصورت اختیاری پیش بربند و در سالهای پسین

رییس عمومی با اشاره به اینکه چرا برنامۀ آموزشی  FIAرا میخوانیم
و نتیجه آن چه است گفت :درحال حارض داشنت رستفیکیت  FIAیک

داشنت این رستفیکیت و سایر امتیازات در حین استخدام؛ اولویت بیشرت
خواهد داشت.

امتیاز مهم به شامر میرود و کسانیکه این رستفیکیت را دارا هستند،

قابل ذکر است که در این برنامه آموزشی که از دو تا دو نیم سال آینده

میتوانند در هر نقطه جهان با معاش و امتیاز بلند ،وظیفه انجام دهند و

را در برخواهد گرفت ،به تعداد  69تن از مفتشین وکارمندان بخشهای

درحقیقت رستفیکیت  FIAشبیه یک پاسپورت است در هرجای دنیا

مختلف اداره شامل هستند و بیشرت محاسبه مالی و محاسبه منجمنت را

قابل اعتبار میباشد.

آموزش خواهند دید.
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احمد شکیب کاردوست

تفتیش محیط زیستی و معرفی گروه کاری تفتیش محیط زیستی سازمان بیناملللی
ادارات عالی تفتیش
محیطزیست

بیشازحد از زمین ،دفع مواد زاید و افزایش آالیندهها در تهدیدات محیطزیست نقش داشته

محیطزیست مجموعهای از عوامل فزیکی،
کیمیاوی و حیاتی است که بر روی یک ارگانیسم
یا یک جامعه زیست محیطی عمل میکند و
درنهایت شکل و بقای آن را تعیین میمناید .این
ترکیبی از رشایط مختلف خارجی است که بر رشد،
توسعه و بقای موجودات زنده تأثیرگذار میباشد.
چنین رشایط بیرونی ،شامل اجزای حیاتی مانند:
گیاهان ،حیوانات و سایر موجودات زنده و اجزای
غیر زنده مانند خاک ،آب ،هوا ،نور خورشید و

است .از اثر تأثیرات محیط زیستی و تخریبات آن؛ آب ،زمین ،جنگل ،تنوع زیستی ،آبوهوا،
جو و مناطق دریایی /ساحلی متاثر گردیده ،که در کل زندگی برش را به مخاطره قرار داده است.

آب
کشاورزی و فعالیتهای مشرتک بیش از  70درصد از مرصف آب شیرین را تشکیل میدهند.
در اواسط دهه  40 ،1990درصد از جمعیت جهان از کمبود جدی آب رنج میبرد تا سال 2025
ممکن  3/2قسمت جمعیت جهان در کشورهایی زندگی کنند که با کمبود جدی آب روبرو
هستند.

استفاده اراضی

غیره میباشد.

علف چرها بیش ازحد منجر به آسیب  20تا  35درصد اراضی ،چمن زارها و آبگرفتگی

تأثیرات محیط زیست در رستارس جهان منجر به

زمینهای زراعی در طی فصلهای موسمی شده است .این امر باعث فرسایش خاک گردیده

تصویری بسیار تلخ از وضعیت منابع طبیعی شده
است .افزایش آلوده گی آب ،آلوده گی جوی،
آلوده گی مناطق ساحلی ،کاهش سایز جنگلها،
افزایش انتشار گازهای گلخانهای ،بهرهبرداری
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که ساالنه  25میلیارد تن تخمین زده میشود .بیش از  250میلیون نفر مستقیامً تحت تأثیر صحرا
زدایی قرار دارند.

تغییر آبوهوا
سیاره زمین رسیعتر از هر زمان در  10،000سال گذشته در حال گرم شدن است .این اثر گلخانهای
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توسط گازهایی مانند :کاربن دای اوکساید ()CO2
هدایت میشود که در بیش از  400هزار سال
به باالترین حد خود رسیده است .غلظت دای
اوکاساید کاربن در جو زمین از سال  1750میالدی
تاکنون  31درصد افزایشیافته است.

نیاز است تا در قسمت حفظ و نگهداری محیطزیست توجه الزم صورت گیرد.
هامنطوری که ادارات مختلف وظیفه و مسئوولیت دارند تا در قبال اثرات محیط زیستی اقدامات
عملی را روی دستگیرند؛ و در جهت مبارزه با عوامل تأثیرگذار محیط زیستی فعاالنه نقش
خویش را ایفا منایند؛ ادارات عالی تفتیش نیز بهنوبه خود در قبال تطبیق قوانین محیط زیستی
و ارزیابی عملکرد مسئوولین نقش بارزی را ایفا میمناید که با اجرای تفتیشهای محیط زیستی

تخمین زده میشود که آلودگی داخلی و خارجی

میتوان در مورد انحراف از معیارهای محیط زیستی و شناسایی چالشها و مشکالت؛ اقدامات

باعث ایجاد  5درصد از بیامریهای جهانیگردد.

عملی را روی دست گرفته و نظریات اصالحی را به مسئوولین ارایه داد.

در کشورهای درحالتوسعه ،ساالنه  5میلیون نفر
در اثر آلودگی در فضای باز و  1.9میلیون در اثر
آلودگی در محیط داخلی میمیرند .و حدود  30تا
 40درصد از موارد نفستنگی و  20تا  30درصد از
کل بیامریهای تنفسی ممکن است با آلودگی هوا
در ارتباط باشد.
سوراخ اوزون در سپتامرب سال  2000میالدی به
 3/28میلیون کیلومرتمربع رسید و چیزی بهاندازه سه
برابر ایاالتمتحده بود؛ ولی دانشمندان میگویند:
به شواهد معتربی دستیافتهاند که برای نخستین
بار ثابت میکند الیه اوزون در باالی قطب جنوب
در حال ترمیم است .آنها میگویند این رویداد
امیدوارکننده در پی اجرای سیاستهای جلوگیری
از تولید گازهای گلخانهای در سالهای اخیر بوده

البته قابل تذکر دانسته میشود که اجرای تفتیش محیط زیستی توسط سازمان بیناملللی ادارات
عالی تفتیش (انتوسای) مورد توجه قرارگرفته است و سازمان نامربده بهمنظور اجرای تفتیشهای
محیط زیستی ،ترشیک مساعی بین کشورها ،تبادل تجربیات و رسیدگی به بحرانهای محیط
زیستی؛ گروه کاری مشخصی را تحت عنوان(  (�Working Group of Environmental Au
 )ditingایجاد منوده که در بخشهای زیرین بهتفصیل پیرامون معرفی گروه نامربده پرداخته
میشود.

تفتیش محیط زیستی و نقش سکتور عامه
نقش مدیریت سکتور عامه در زمینۀ مدیریت محیط زیست ،حفاظت از محیط زیست،
جلوگیری از فعالیتهای زیانآور به محیطزیست و انجام فعالیتهایی که میتواند اثرات سوء
آلودگی محیط زیست را از بین بربد ،خیلی مهم و ارزنده تلقی میگردد.
به اساس تعریفی که توسط بانک جهانی صورت گرفته است ،تفتیش محیط زیست یک تفتیش
و یا روش منظم از اطالعات زیستمحیطی در مورد یک سازمان و یا ارگان میباشد؛ تا حصول
اطمینان گردد که آیا ادارات نامربده مطابق با معیارهای محیط زیستی فعالیتهای شانرا عیار

است.

منودهاند و یا خیر؟ به همین ترتیب سازمان بیناملللی ادارات عالی تفتیش انتوسای نیز تفتیش

بر اساس یافتههای جدید محققان اندازه حفره الیه

محیطزیست را قرار ذیل تعریف و ترشیح میمناید:

اوزون بر فراز رسزمینهای جنوبی در سپتامرب سال
 2015میالدی در حدود  4میلیون کیلومرتمربع
نسبت به سال  ۲۰۰۰میالدی کوچکتر شده
است؛ مساحتی تقریباً به اندازه شبهقاره هندوستان

•تفتیش محیط زیست با تفتیش معمولی که توسط ادارات عالی تفتیش ( )SAIsانجام
میشود ،تفاوت چندانی ندارد .تفتیش محیطزیست میتواند تحت چرت تفتیش مالی،
رعایت و تفتیش عملکرد راهاندازی گردد .با توجه به تفتیشهای عملکرد میتوان از
دید سه اصل اساسی آن (اقتصادیت ،موثریت و مفیدیت) فعالیتهای محیط زیستی را

گزارش دادهشده است.

مورد تفتیش قرارداد.

بنابراین عوامل و تأثیرات مختلف باعث میگردد

•موضوع توسعه پایدار ( )SDGsمیتواند بخشی از تعریف تفتیش محیطزیست را دربر

تا کره خاکی (زمین) تحت تأثیر قرار گیرد و

گیرد ،تنها درصورتیکه بخشی از سیاست دولت ویا برنامه مورد تفتیش باشد.

محیطزیست سامل را به چالش بکشاند ،از این رو

اگرچه در حقیقت هر نوع تفتیش ،خاص و دارای اصول متفاوت میباشد؛ ولی از دید روند
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و راهاندازی همچو بازرسیهای محیط زیستی،

گروپ کاری تفتیش محیط زیستی سازمان بیناملللی ادارات تفتیش (انتوسای) (INTOSAI

فرایند تفتیش برای اکرث بازرسی مانند رعایت

 )Working Group on Environmental Auditingدرمجموع از ( )77کشور عضو دارد،

قوانین و مقررات ،عملکرد و تفتیش مالی ،مشابه

که ازجمله تعداد ( )17کشور شامل کشورهای برازیل ،کمیرون ،کانادا ،چین ،جمهوری چک،

است .و بهطور معمول شامل چهار مرحله است که

دیوان مفتشین اتحادیه اروپا ،استونیا ،هندوستان ،اندونیزیا ،کویت ،ماراکو ،نوزرلند ،پاکستان،

قرار ذیل به آن تذکر داده میشود:

پاراگوا ،فلپین ،و ایاالت متحده امریکا در سطح کمیته تصمیمگیری قرار دارند ،ازجمله کشورهای

•پالن گذاری تفتیش
•اجرای تفتیش ساحوی
•گزارش تفتیش
•پیگیری

آسیایی ،جمهوری خلق چین ،هندوستان ،اندونیزیا ،کویت ،پاکستان و فلپین عضویت کمیته
تصمیمگیری گروپ کاری تفتیش محیطی انتوسای را کسب منودهاند .در سطح سازمانهای
منطقوی که افغانستان عضویت اسوسای ویگا را دارا میباشد ،سکرتریت گروپ کاری( (�ASO
 )SAI WGEAرا اداره ملی تفتیش جمهوری خلق چین و ریاست آن را در سطح سازمانها اداره
تفتیش فنلند بعد از نشست اخیر بر عهده دارد.

معرفی مخترص گروه کاری تفتیش محیط
زیستی سازمان بیناملللی ادارات عالی
تفتیش (انتوسای)

اهداف گروه کاری ()INTOSAI WGEA
برای به دست آوردن مأموریت کاری ،گروههای کاری سعی به اجرای موارد ذیل خواهند منود:
•همکاری با ادارات عالی تفتیش ( )SAIsجهت انتخاب و تحقیق روی تعیین بهرت

چهاردهمین نشست سازمان بیناملللی ادارات

موضوعات مشخص ( )Audit Topicتفتیش محیط زیستی.

عالی تفتیش (انتوسای) که دراکتوبر سال 1991

•فراهم منودن زمینه برای تبادل معلومات و تجربیات مسلکی بین ادارات عالی تفتیش.

توسط اعضای این سازمان در واشنگنت دی سی

•تولید و نرش رهنمودهای مشخص تفتیش محیط زیستی و سایر مواد معلوماتی برای

برگزار شده بود ،اشرتاک کنندگان بهصورت مصمم

استفاده ادارات عالی تفتیش کشورهای عضو.

براین عقیده شدند که نقش ادارات عالی تفتیش
در قسمت تفتیش محیط زیستی خیلی مؤثر و نیاز
مربم میباشد .با در نظرداشت موضوع کنگره؛

وظایف ریاست وسکرتریت گروه کاری ()INTOSAI WGEA
•تنظیم ،اداره و مدیریت گروپ کاری تفتیش محیط زیستی؛

این سازمان گروههای کاری تفتیش محیط زیستی

•تهیه و حامیت همهجانبه فعالیت های گروه های کاری منطقوی؛

را درچوکات خود تصویب منود ،که اولین دور

• تنظیم نشستهای کمیتههای کاری؛

ریاست این گروه کاری به اداره عالی تفتیش هالند
الی سال  2001و اداره تفتیش کشور کانادا الی سال

•توسعه پالنهای کاری سه سال و ایجاد سیستم مدیریت پروژهها؛

 ،2007اداره تفتیش کشور استونیا الی سال 2012

•بهروز کردن ویب سایت؛

و از سال  2013به اینطرف ریاست دورهای آن

•طرح و راهاندازی رسوی در مورد تفتیش محیط زیستی؛

توسط اداره تفتیش اندونیزیا بهپیش برده میشد.
و در نوزدهمین نشست مجمع عمومی گروه کاری
تاریخ  6الی  9آگست  2019به اساس فیصله و

• تنظیم وحامیه پروگرام های آموزشی برای ارتقای ظرفیت اعضای گروههای کاری.

وظایف کمیتههای کاری

تصویب اعضا ،ریاست دورهای گروه کاری
انتوسای ویگا به اداره تفتیش کشور فنلند واگذار
گردید.
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•مدیریت کمیتههای گروه کاری ،حامیت عملیاتی و ارائه هدایات اسرتاتیژیک؛
•تدقیق و ارایه سفارش در مورد پالنهای کاری؛
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•تصویب مدیریت پروژهها که توسط

مرور کوتاه از چگونگی اجرای تفتیش محیطی توسط بعضی ادارات تفتیش
عضو سازمان انتوسای

• مرور ،مشوره و تصویب پالنهای کاری

تجربه سایر کشورها نشان میدهد که تفتیش باالی موضوعات مربوط به محیط زیستی از

ریاست گروههای کاری ترتیب می گردد؛
برای پروژههای مشخص ،طرح و ترتیب

مفاهیم مهم تفتیش طی سالهای اخیر بوده که در مطابقت به قوانین نافذه ،معاهدات بیناملللی،

راپورها؛

توافقنامههای چندین جانبه ،رهنمودهای سازمان انتوسای و بخصوص با استفاده از رهنمودهای

•ارائه مشوره های اسرتاتیژیک برای ریاست

تهیهشده توسط گروههای کاری ویگا برای تفتیش محیط زیستی صورت میگیرد که شامل

گروههای کاری به ارتباط دیدگاههای
درازمدت گروه کاری تفتیش محیطی.

وظایف و مسئولیتهای اعضای گروه
کاری
•اشرتاک ،ارایه نظر و تصویب مسوده و
اسناد نهایی رهنمودها ،پالن کاری و سایر
اسناد مربوطه؛

تاپیک های ذیل میباشد:
 .1تغییرات اقلیمی؛
 .2توسعه متداوم؛
 .3موضوعات مربوط به جنگالت؛
 .4وضعیت آبها؛
 .5وضعیت آلودگی هوا؛

•اعضای گروههای کاری میتوانند به حیث

 .6مدیریت ضایعات (زبالهها)؛

تیم لیدر پروژه ها که توسط گروپ کاری

 .7مدیریت ضایعات صحی؛

وظیفه داده میشود؛ و اعضای کمیتههای
فرعی همکاری واشرتاک منایند؛
•حامیت و توسعه پروژه با انجام دادن

 .8اعامر بزرگراهها؛
 .9چگونگی استفاده و وضعیت استخراج معادن؛

تفتیشهای موردی ،جواب به پرسشهایی

 .10تفتیش مواد وارداتی مرضه؛

که توسط سکرتریت جهت جمعآوری

 .11و سایر موضوعات نظر به تشخیص ادارات عالی تفتیش و سایر نهادهای دولتی.

انجام رسوی صورت میگیرد و ارائه
نظریات باالی اسناد دست داشته و سهم
فعال گروپ ها؛

پالن عمل سال  2017الی سال )INTOSAI WGEA( 2019
هدف اول

•همکاری همهجانبه در اشرتاک به

ȿبهروز منودن رهنمودهای دست داشته و اجرای تحقیقات مطالعاتی در بخش تفتیش

نشستهای گروپ کار و رشیک ساخنت

محیط زیستی؛

معلومات مسلکی؛
•تصویب پالنهای کاری ،اسناد رهنمودی
و سایر پیشنهادها از طرف اعضا از طریق
نشستها و مجمع کاری گروپ تفتیش
محیطی.

هدف دوم
ȿفراهم آوری تسهیالت در جهت اجرای تفتیشهای مشرتک ،همگام و هامهنگ؛

هدف سوم
ȿترشیک مساعی در جهت رشیک سازی و نرش معلومات و راهاندازی برنامههای
آموزشی جهت ارتقای سطح دانش مسلکی؛
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•ادارات تفتیش کشورهای فلپین ،ایران و پاکستان روی صحت محیطی ،پروژه تحقیقاتی

•تقویت همکاری بین گروه کاری تفتیش
محیطی (ویگا) با سایر اعضای سازمان
بیناملللی ادارات عالی تفتیش انتوسای در

•ادارات تفتیش کشورهای چین ،عراق ،مالیزیا ،فلپین و رسیالنکا روی ضایعات آبکار
منودهاند.

جهت تحقق هدف اول .واز سویی هم

•اداره ملی تفتیش جمهوری خلق چین و جمهوری چک روی پروژه تحقیقی رسسبزی

اداره تفتیش کشور مالیزیا مکلف گردیده

شهری کار منودهاند.

است تا در مورد تغیر اقلیم ،اطالعات و
رهنمود جدید را طرح و ترتیب مناید؛
همچنان اداره ملی تفتیش کشورهای
جمهوری خلق چین و مالیزیا رهنمود
جدید را در مورد تفتیش محیطی در بخش
زراعت و تولیدات مواد غذایی طرح و
ترتیب منودند .به همین ترتیب هر یک
از کشورهای ذیل مکلف گردیدهاند تا
در جهت بروز رسانی رهنمودهای دست
داشته و طرح جدید ،کار منایند که قرار
ذیل به آن اشاره میگردد:
•اداره

تفتیش

کشورهای

اندونیزیا،

به همین ترتیب در جهت تحقق سایر اهداف پیشبینیشده ،همکاریهای منطقوی تقویت
گردیده است؛ جلسات تصمیمگیری و نشستهای ساالنهای منطقوی برگزار گردیده است.
از سوی دیگر برنامههای آموزشی تفتیش محیط زیستی در کشورهای اندونیزیا و هندوستان
دایر گردیده است .همچنان افزارهای جدید آموزشی نیز تقویت و انکشاف منوده؛ نرشیهها و
انتشارات جدید سال دو بار در ویب سایت رسمی ویگا به نرش سپرده می شود .همچنان نهمین
رسوی پیرامون تفتیش محیط زیستی اجرا گردید ،دست آورد-ها و گزارشهای تفتیش محیط
زیستی کشورهای عضو جمعآوری ،ترتیب و تنظیم و به دست نرش سپرده شده تا سایر کشورها
از تجارب و اندوختههای همدیگر مستفید شوند .روحیه همکاریها با سازمانهای بیناملللی
( )UNEP, UNDESA CBDتقویت گردیده است.

پیرشفتهای اخیر در جهت تحقق اهداف پالن  2017الی 2019
 .1در بخش پروژههای تحقیقاتی ،طرح و ترتیب رهنمودها

هندوستان ،ایران ،مالیزیا و پاکستان بهطور

•متامی پالن پروژههای تحقیقاتی توسط کمیته تصمیمگیری در سال  2017در شهر

مشرتک روی طرح جدید رهنمود تفتیش

واشنگنت دی سی ،به تصویب رسید.

محیطی در جهت تحقق اهداف انکشاف
پایدار ( )SDGsکار منودهاند.
•اداره تفتیش کشور اندونیزیا رهنمود تفتیش
تنوع محیطی را بهروز منوده است.
•اداره تفتیش پاکستان ،رهنمود جدید در
بخش مدیریت اراضی و مدیریت کیفیت
خاک را ترتیب منوده است.

پروژههای تحقیقی
•اداره تفتیش کشور روسیه روی قابلیت
تطبیق تفتیش محیطی پروژه تحقیقی ای را
انجام داده است.
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را انجام داده است.

 .2در بخش جمعآوری را پورهای ساالنه
•رضب العجل جمعآوری  23فربوری سال  2018تعین گردیده بود که یک تعداد آن در
میعاد معینه جمعآوری شد که باقیمانده بعدا ً نیز جمعآوری گردید.
 .3نهمین رسوی محیط زیستی
•این فعالیت نیز تکمیل گردید و رسوی آن به زبانهای عربی ،هسپانوی و جرمنی نیز به
دست نرش سپرده شد.
 .4کارگاه آموزشی بیناملللی روی تفتیش موضوعات آب در سال  2018به تاریخ  19الی 23
فربوری در شهر جیپور اکادمی ICEDکشور هندوستان ،برگزار شد.
 .5نشست مجمع گروه کاری سازمان بیناملللی ادارات عالی تفتیش انتوسای نیز تدویر یافت.
 .6پنجمین برنامه آموزشی تفتیش جنگالت در برج سپتامرب سال  2018در شهر جاکارتای
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کشور اندونزیا دایر گردید.

محیطزیست در سطح جهان؛

 .7نشست سکرتریت گروپ کاری در برج اکتوبر/

 )2ایجاد فعالیتهای مشارکتی باکیفیت و تأثیرگذار؛

نوامرب سال  2018در جمهوری چک دایر گردید.
در کل متامی فعالیتهای شامل پالن  2017الی
 2019تحقق یافت و در جلسه مجمع عمومی
سازمان که به تاریخ  2019 - 9 - 6در شهر بنکاک
برگذار گردیده بود ،مورد تائید و تصویب قرار

گروه کاری با توجه به فعالیتهای ذیل ،اهداف فوق را به دست میآورد:
•استفاده نهائی واعظمی از تولیدات که توسط انتوسای ویگا صورت میگیرد شامل
(رهنمودها ،تحقیقات ،انتشارات و غیره)؛
•همکاری در تفتیش محیطزیست اهداف انکشاف پایدار؛

گرفت.

•گسرتش صالحیتهای مفتشین تفتیش محیط زیستی؛

پالن گروه کاری تفتیش محیطزیست
انتوسای برای سالهای  2020الی 2022

•تأمین ارتباطات داخلی و خارجی با ذینفعان.
در کل پالن انتوسای ویگا سالهای  2020الی  2022شامل هفت بسته کاری میباشد که قرار

پالن سال های 2020الی  2022گروه کاری

ذیل یادآور میگردد:

تفتیش محیط زیستی انتوسای ویگا بر بنیاد پالن

 )1ارزیابی تولیدات و انتشارات ویگا و پالنگذاری برای آینده؛

اسرتاتیژیک سال  2017الی  2022سازمان انتوسای
ترتیب گردیده است .ازجمله پنج اولویت عمده
شامل اسرتاتیژی نامربده؛ یکی آن پیگیری و مرور
اهداف انکشاف پایدار ( )SDGsمیباشد .از این
رو سازمان انتوسای بهمنظور تحقق این هدف
همکاریهای خویش را گسرتش میدهد و روی
تفتیش محیط زیستی اهداف انکشاف پایدار در
پالن انتوسای ویگا سال  2020الی  2022مترکز
منوده است.
افزون بر آن به اساس نهمین رسوی تفتیش محیط
زیستی سال 2018میالدی  68درصد از ادارات
عالی تفتیش کشورها برای اهداف انکشاف پایدار
اولویت در سطح بلند قائل گردیدهاند.
اهداف کلیدی و شاخصهای عملکرد گروه کاری
ویگا طی سالهای  2020الی  2022قرار ذیل
میباشد:

 )2مرصف و تولید با مسئولیت ،مترکز روی تفتیش مواد زاید ()12 SDG؛
 )3فعالیتهای مربوط به آبو هوا و مترکز روی تأمین مالی آب و هوا ()13 SDG؛
 )4شهرها و اجتامعات پایدار ،مترکز روی تفتیش ترانسپورت شهری پایدار ()11 SDG؛
 )5افزایش و گسرتش آشنایی و فهم در مورد اهداف انکشاف پایدار در بخش محیط زیستی؛
 )6رشیک سازی تجارب و ظرفیتسازی؛
 )7تأمین ارتباطات مؤثر با ذینفعان.
اداره عالی تفتیش افغانستان در جلسه نامربده عالقهمندی خویش را در جهت اشرتاک در تفتیش
مشرتک روی سیستم ترانسپورت پایدار شهری ابراز داشته که مفتشین اداره عالی تفتیش افغانستان
درین بازرسی بین الکشوری که قرار است در سالهای آینده اجرا گردد ،اشرتاک خواهند منود.

مأخذ:
 .1رهنمود تفتیش محیط زیستی ترتیب شده توسط اکادمی تفتیش ( )iCEDکشور هندوستان،
به همکاری سازمان اسوسای.
 .2نوزدهمین نشست گروه کاری ()WGEA

اهداف کلیدی شامل موارد ذیل میباشد:
 )1افزایش مهارتهای مسلکی در بخش تفتیش

تفتیش  شامره اول  سال 1398
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فضل الله نظامی

نقش اداره عالی تفتیش در مبارزه با فساد
چکیده

کمیته مشرتک نظارت و ارزیابی ( )MECو جرائم سنگین از جلمه مهرتین

فساد پدیده ای است که کشورهای درحالتوسعه و کشورهای جهان سوم
را شدیدا ً متأثر میسازد ،فساد به معنای استفاده از امکانات دولتی به سود
فرد یا افراد است که ناشی از ضعف حاکمیت قانون ،عدم نظارت ،ضعف
در نهادهای حکومتی ،پارملان ،سرته محکمه ،ساختارهای نامناسب
حکومتی ،درآمد پایین ،جنگ و ناامنی ،برخورد سلیقهای با افراد و
نهادها ،تعصب ،تبعیض و  ...میباشد .اما افغانستان بیشرت از هر کشور
دیگر از وجود فساد گسرتده در نهادهای حکومتی و غیر حکومتی رنج
میبرد ،که نظر به گزارش سا ل  2015اداره شفافیت بینامللل (�Trans
 ،)parency Internationalافغانستان در بین  168کشور سومین کشوری
است که گراف فساد آن بسیار باالست .این باعث شده که اهداف
حکومتداری ،امنیت ،رشد اقتصادی ،انکشاف ،معارف و  ...را به چالش
بکشد.
حکومتها برای مقابله و جلوگیری از پدیده فساد ،نهادهای مبارزه با
فساد را ایجاد و تقویه میمنایند که لوی څارنوالی ،اداره عالی تفتیش،
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آن ها می باشد؛ و هرکدام به نحوی بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم
در جهت کاهش و محو فساد مبارزه و فعالیت میمنایند و با درنظر
داشت رشایط ،این نهادها گاهی تقویه ،زمانی لغو و یا مدغم میشوند؛
اما اداره عالی تفتیش یگانه ادارهای است که با داشنت ( )98سال سابقه
کاری ،فعالیت مستمر و مؤثر داشته و در افغانستان یگانه نهادی است که
شفافیت ،حسابدهی ،رعایت قوانین و مقررات ،اطمینان از ارائه درست
صورتهای مالی ،مفیدیت ،مؤثریت و اقتصادیت اجراآت سکتور عامه
را برای شهروندان و درکل برای ذینفعان تضمین و اطمینان میدهد.
ادارات عالی تفتیش ( ،)SAIsازنظر سازمانهای بیناملللی در بخش
فساد نقش کاهشدهنده و جلوگیری کننده فساد اداری را در سکتور
عامه دارند .ادارات عالی تفتیش روشهای پیشگیرانه جلوگیری از فساد
چون؛ بهبود شفافیت و حساب دهی از طریق تفتیش صورتحسابهای
مالی ،ارائه گزارش آن و ارزیابی سیستم کنرتول داخلی را به عهدهدارند.

مقاله ها
مقدمه

بدون کدام فشار تصمیم بگیرند که کدام مراجع را تفتیش کنند .هرچند؛

فساد واژه ای است که همه با دید منفی به آن آشنا هستند .این پدیده
باعث شده که ادارات دولتی و غیردولتی به اهداف درازمدت و کوتاه
مدت دست پیدا نکنند .فساد معنای وسیع دارد و اما بحث فساد در این
مقاله رصف فساد اداری است .فساد به معنای استفاده از امکانات و
موقف دولتی به نفع شخصی است.

1

این پدیده بیشرت از هر کشور دیگری ،کشورهای جهان سوم (Third
 )world countriesو کشورهای درحالتوسعه مانند افغانستان را تهدید
میکنند .و این پدیده ناشی از وضعیت نا مطلوب سیاسی (رقابتهای
ناسامل سیاسی) ،ضعف نهادهای حکومتی ،مدیریت ضعیف
مساعدتهای خارجی ،عدم کنرتول استخراج معادن ،برخوردهای
سلیقهای در امور حکومتداری ،ضعف نهادهای نظارتکننده ،فضای
شکننده سیاسی ،درآمد پائین ،تبعیض ،تعصب ،ناامنی و  ...میباشد.
برای مقابله با این پدیده و جلوگیری از گسرتش آن ،ملل متحد در
همکاری با سایر نهادهای بیناملللی مانند بانک جهانی در تالش تقویه
سیستم حکومتداری و نهادهای نظارتکننده ،مانند ادارات عالی تفتیش
( )SAIsو دیگر نهادهای مبارزه کننده بافساد ،مانند ()Ombudsman
شدند.
سازمان بیناملللی ادارات عالی تفتیش ( )INTOSAIو سازمان آسیایی
ادارات عالی تفتیش ( )ASOSAIتأکید بر آن دارند که به ادارات عالی
تفتیش صالحیت داده شود تا بر موضوعات تقلب و فساد رسیدگی کنند
و در این زمینه باید به متام اسناد مورد رضورت دسرتسی داشته باشند .2
مطابق به رهنمودهای سازمان بیناملللی نهادهای تفتیش  INTOSAIو
اعالمیه لیام  Lima Declarationادارات عالی تفتیش باید در تفتیشهای
خویش مستقل و دور از فشارها و مداخالت سیاسی باشند  .3بر عالوه
اعالمیه مکسیکو  Mexico Declarationبیان میکند که کارهای ادارات

ملل متحد ضعفهایی در تحقق ( )MDGsخود داشت و علت عدم
تحقق کامل اهداف مذکور را موارد ذیل دانسته است.
الف :ضعف در نهادهای حکومتی و ظرفیت اداره عامه 4؛
ب :عدم شفافیت در اجراأت؛ ج :نبود حسابدهی و فقدان مالکیت.
در اینجا باید به ضعفهای که مانع تحقق اهداف میشود پرداخت تا
برای تحقق اهداف انکشاف پایدار ( )SDGsبه مشکالت قبلی برنخوریم.
در این قسمت تنها نهاد قوی و مستقل تفتیش ( )SAIدر سطح ملی (در
افغانستان اداره عالی تفتیش) میتواند ،شفافیت و حسابدهی را در یک
کشور تقویه مناید که زمینه مناسب برای تحقق اهداف  SDGsرا فراهم
میسازد .قطعنامه  209/66و  228/69مجمع عمومی سازمان ملل متحد
نقش ادارات عالی تفتیش را در بهبود شفافیت ،حسابدهی ،مفیدیت،
مؤثریت و اقتصادیت اداره عامه که منجر به تحقق اهداف انکشاف
پایدار میشود ،مهم میداند.
نقش اداره عالی تفتیش افغانستان در کنار سایر نهادهای مبارزه علیه
فساد اداری ،در جلوگیری و کاهش فساد اداری بسیار برجسته است و
یگانه نهاد معترب ملی است که میتواند از شفافیت ،حسابدهی ،مفیدیت
و مؤثریت اجراأت ادارات دولتی و درست بودن صورت حساب مالی
دولت (قطعیه) برای ذینفعان و مردم اطمینان دهد.
نقش اداره عالی تفتیش در کاهش و جلوگیری از فساد اداری در احکام
ماده ( )75قانون اساسی که اداره را مکلف به مبارزه با فساد اداری میکند
و ماده ( )2قانون اداره عالی تفتیش که اهداف این اداره را تشکیل میدهد
مشخص شده است.
چنانچه اهداف قانون اداره عالی تفتیش شامل مواردی چون؛ حصول
اطمینان از شفافیت در حسابدهی ادارات دولتی که پول یا دارایی عامه را
در اختیار داشته یا از آن استفاده میکنند؛ حراست از داراییهای عامه از

عالی تفتیش زمانی مؤثر و مفید میباشد که آنها به گونه مستقالنه و
طریق کنرتول و تفتیش؛ حصول اطمینان از مؤثریت ،کارایی و اقتصادی
1 World Bank (2007) Fighting Corruption in Afghanistan A roadmap for strategy and action, a joint work, by: (WB, ADB, UN) Kabul, p.1.
2 https://www.researchgate.net/publication/281373681_Supreme_Audit_Institutions›_role_in_fighting_corruption_A_comparative_study_between_the_Norwegian_Danish_Swedish_Spanish_Italian_Ugandan_and_Zambian_SAIs
3 Ibid
4 SteinerSilke (2014) The role of Supreme Audit Institutions in promoting transparency and accountability to contribute to the implementation
of the Post-2015 Development Agenda, INTOSAI General Secretariat, Vienna.
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بودن فعالیتهای ادارات دولتی؛ شناسایی فعالیتهای غیرقانونی ،غیر

اعتامد مردم نسبت به حکومت میباشد .بر مبنی قانون اساسی کشور

مؤثر ،غیرمفید ،غیراقتصادی و سایر فعالیتهای نادرست مالی و پیشنهاد

و قانون اداره امور مالی و مصارف عامه ،اداره عالی تفتیش یگانه نهاد

اصالح نواقص آنها؛ می باشد .از سوی دیگر ماده ( )20قانون اداره

تفتیشکننده صورتحسابهای مالی ساالنه دولت (حساب قطعیه) بوده

عالی تفتیش ،این اداره را مکلف به ارجاع قضایای جرمی که در جریان

که گزارش آن را به مقام محرتم ریاست جمهوری و شورای محرتم ملی

تفتیش تشخیص میگردد به اداره لوی څارنوالی میسازد.

ارائه میدارد؛ این گزارش شامل توضیحات در مورد چگونگی تحقق

بر عالوه مسؤده رهنمود تفتیش جلوگیری از فساد (,5700 ISSAI
 ،)Guidelines for Audit of Corruption Preventionادارات عالی
تفتیش را مکلف به استفاده از میکانیزم های مناسب بهمنظور جلوگیری و
کاهش فساد اداری میسازد.
کشورها معموالً برای مبارزه و جلوگیری از فساد ،ادارت نظارتکننده
را ایجاد و پالیسی های مربوطه را وضع میکنند که عمدتاً شامل
موضوعات ذیل میباشد:
1 .1اسرتاتیژی های مبارزه با فساد اداری در سکتور عامه؛
2 .2نهادهای نظارتکننده ()Watch dog agencies؛
3 .3اشرتاک شهروندان در پروسههای پالیسی سازی؛
4 .4آگاهی عامه از نقش جامعه مدنی در پروسههای حکومتداری؛
5 .5رسانهها؛
6 .6نهادهای همکار بیناملللی.
اداره عالی تفتیش به مثابه عالیترین نهاد تفتیشکننده امور مالی،
حسابی ،عملکرد و سیستمهای الکرتونیکی ادارات دولتی؛ نقش خود را

عواید و مصارف دولت در یک سال مالی بوده که جهت رفع نواقص
و ضعفهای کنرتول داخلی آن ،سفارشهای اصالحی ارائه منوده
است و بر مبنی این گزارش پارملان از صورت تحقق عواید و مصارف
آگاهی حاصل منوده و منایندگان ملت را در تصویب بودجه ملی
جدید کمک میمناید ،از سوی دیگر رهربی دولت را کمک میمناید
تا راههای بهرت را به منظور جلوگیری از فساد در بخش تحقق مصارف
و جمعآوری عواید طرح و تطبیق منایند .بر عالوه اداره عالی تفتیش
بعضی تفتیشهای حکمی را به گونه جداگانه و مشرتک با سایر نهادهای
ذیربط اجرا میمناید که نتایج آن بعد از تفتیش به نهادهای مربوط ارسال
میگردد .اداره عالی تفتیش قضایای که ماهیت جرمی داشته و در جریان
تفتیش تثبیت گردیده باشد جهت تحقیق و تعقیب عدلی به اداره لوی
څارنوالی ارسال میمناید.
اداره عالی تفتیش با توجه به اهمیت که در اصالح سکتور عامه دارد،
مورد توجه جامعه جهانی و حکومت افغانستان قرار داشته و از حامیت
مالی و تخنیکی آنها برخوردار میباشد.

نقش اداره عالی تفتیش در مبارزه با فساد

در راستای جلوگیری و کاهش فساد اداری به گونه مؤثری ایفا کرده است.

اداره عالی تفتیش از بدو تأسیس ( 1300هـ ش) تا اکنون بهعنوان عالیترین

با وجود بعضی مشکالت که در این راستا سدراه این اداره بوده؛ اداره

نهاد بازرسی کننده امور مالی ،حسابی و عملکرد ادارات دولتی میباشد،

عالی تفتیش مطابق به پالن تفتیش و معیارهای بیناملللی تفتیش ،حداقل

این نهاد در جریان تقریباً صدسال تحت نامهای مختلف (در اوایل دیوان

 450مرجع سکتور عامه را ازلحاظ رعایت قوانین و مقررات در یک

محاسبات) و در رشایط متفاوت در چوکات تشکیالت دولت فعالیت

سال تفتیش میمناید و نتایج تفتیشهای خویش را که حاوی یافتهها

داشته و نقش بارزی در شفافیت ،حسابدهی ،جلوگیری از فساد و بهبود

و سفارشهای تفتیش میباشد به مراجع بازرسیشده ارسال و گزارش

حکومتداری خوب داشته است .اداره عالی تفتیش بعد از سال 1381

توحیدی ساالنه آن را به ریاست جمهوری و پارملان ارسال میکند.

باروی کار آمدن حکومت موقت و حامیت جامعه جهانی از افغانستان

اداره عالی تفتیش با اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات و ارائه

به اساس فرمان شامره ( )165مورخ  9/9/1381از چوکات اداره امور

گزارشهای مؤثر و رهنامیی کارمندان مالی واداری در جریان تفتیشها؛

جدا و بهعنوان یک اداره مستقل بنام « کنرتول و تفتیش» با استقاللیت و

روند مدیریت مالی را بهبود بخشیده و باعث بهبود شفافیت ،حسابدهی و

صالحیتهای نسبتاً بیشرت از گذشته به فعالیتهای خویش ادامه داد .در

حکومت داری خوب میگردد که نتیجه آن کاهش فساد اداری و تقویت

سال  1392قانون اداره عالی تفتیش از طرف پارملان تصویب گردید که
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بر مبنای این قانون ،بنام «اداره عالی تفتیش» به فعالیتهای خویش ادامه
داد و درسالهای اخیر اداره عالی تفتیش بر اساس فرمان تقنینی شامره
( )157مورخ  1396/6/14بنام اداره عالی بررسی تغیر نام منوده واخیرا ً
به اساس قانون جدید اداره،مجددا ً به نام اداره عالی تفتیش مسمی و به
همین نام در چوکات تشکیالت دولت فعالیت میمناید.
فساد اداری افغانستان را بیشرت از هر کشور دیگر متأثر ساخته و نظر
به گزارش اداره شفافیت بینامللل ()Transparency International
که در سال  2015منترش شد افغانستان از میان  168کشور رتبه  166ام
5

را بهعنوان کشوری که گراف فساد اداری در آن بیشرت است از آن

خود کرد ،گسرتش فساد اداری در افغانستان باعث کندی رشد اقتصادی،
حکومتداری خوب ،بهبود کیفیت معارف ،زراعت ،معادن ،اصالح
مدیریت مالی عامه و  ...گردیده است .عواملی مانند :نا امنی ،اوضاع
شکننده سیاسی ،ساختارهای نامناسب ،معاشات ناهمگون مأموران
خدمات ملکی ،عدم شفافیت در استخدا م مأموران خدمات ملکی،
برخوردهای سلیقهای ،تبعیض ،تعصب ،عدم آگاهی کامل مردم از
قوانین ،ضعف نهادهای کشفی و قضایی ،بیکاری ،عدم استقاللیت کامل
اداره عالی تفتیش ،فشارهای سیاسی باالی افراد وادارات دولتی ،عدم
مدیریت درست کمکهای خارجی و ...باعث گسرتش پدیده فساد
اداری در کشور شده است .6
اداره عالی تفتیش به عنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امور مالی،
حسابی و عملکرد ادارات دولتی همواره مورد توجه جوانب ذیدخل

مبنای قانونی فعالیتهای اداره عالی تفتیش جهت بهبود
شفافیت ،حسابدهی و کاهش فساد اداری
اداره عالی تفتیش از بدو تأسیس تا اکنون همواره ب ه عنوان اداره پیشتاز
در عرصه بهبود شفافیت و حسابدهی مورد توجه حکومت افغانستان و
جامعه جهانی قرار داشته است .با وجودیکه این اداره در این مدت با فراز
و نشیبهایی همراه بوده؛ اما نقش خود را به عنوان یگانه اداره بازرسی
کننده امور مالی و حسابی ادارات دولتی و بهبود مفیدیت و مؤثریت
عملکرد آنها بهخوبی ایفا کرده است.
مبنای قانونی اداره عالی تفتیش ،مادههای  50و جزء  4ماده  75قانون
اساسی افغانستان میباشد که در روشنایی این قانون ،قانون اداره عالی
تفتیش بهمنظور حفاظت داراییهای عامه ،وضع گردیده است.
مطابق قانون اداره عالی تفتیش ،اداره عالی تفتیش ،عالی ترین مرجعی
بررسی کنندۀ امور مالی و حسابی و فعالیت های ادارت سکتور عامه در
سطح کشور بوده و طبق حکم مادۀ حکم مادۀ پنجم این قانون محدودۀ
تفتیش اداره عالی تفتیش را ساحات ذیل تشکیل میدهد:
•ادارات مربوط به ریاست جمهوری.
•داراالنشاء های شورای ملی.
•آمریت عمومی اداری قوه قضائیه.
•ادارۀ سارنوالی.

داخلی و خارجی قرار داشته و این اداره را بهعنوان عالیترین مرجع که

•واحد های ادارات مرکزی ومحلی وادارات مربوط به آن ها در

میتواند نقش مؤثری در شفافیت ،حسابدهی ،جلوگیری از فساد و بهبود

داخل و خارج از کشور.

حکومتداری خوب داشته باشد ،شناختهاند.

•ریاست های عمومی دارای تشکیل وبودجۀ مستقل.

اداره عالی تفتیش عضویت سازمان بیناملللی ادارات عالی تفتیش( (�IN

•کمیسیون ها.

 ،)TOSAIسازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش ( )ASOSAIو سازمان

•شاروالی ها.

اقتصادی ادارات عالی تفتیش ( )ECOSAIرا دارد و خود را متعهد به
تطبیق معیارات و رهنمودهای آنها میداند .این اداره در دوره جدید
(بعد از سال  )1381یکی از پایههای اساسی بهبود سیستم مالی افغانستان
میباشد.

•تصدی ها ،رشکت های دولتی و مختلط که دولت در آن سهم
داشته باشد.
•جمیعت هالل احمر افغانی (رسه میاشت)

5 http://www.transparency.org/cpi2015/results
6 SAO Afghanistan (2017), Letter No. (7640-42) dated 10/01/2017 “Regarding role of SAO in combating corruption” forwarded to Special
Representative of the President in reforms and good governance affaires office, Kabul.
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•سایر مراجعی که پول یا داراییی عامه را در اختیار داشته یا از آن

ادارات عالی تفتیش را مکلف به استفاده از میکانیزم های مناسب

استفاده می منایند.

بهمنظور جلوگیری و کاهش فساد اداری میسازد .در پاراگراف

همچنان بر طبق حکم فقره دوم این ماده ،اداره عالی تفتیش می تواند
عالوه بر مرجع فوق الذکر ،سایر مراجع را بر اساس پروتوکول ها و

اول این رهنمود تذکر داده شده که «این رهنمود مفتشین را در
راستای تفتیش پالیسی و پروسیجرهای مبارزه با فساد کمک

موافقتنامه های که در بدل امتیاز مالی با آن ها عقد می کند ،مطابق معیار

میکند».

ها و رشایط پروتوکول یا موافقتنامه تفتیش مناید .البته وجوه مالی مندرج

ȿقطعنامه  209/66و  228/69مجمع عمومی سازمان ملل متحد:

این فقره ،به حساب واردات دولت انتقال می گردد.

قطعنامه نامربده در  19دسمرب سال  2014صادر شد؛ بر نقش

در ماده ( )19فقره ( )3قانون نامربده ،به اداره عالی تفتیش صالحیت

مؤثر اداره عالی تفتیش در بهبود شفافیت ،مفیدیت ،مؤثریت

دادهشده است تا در جریان تفتیشها تخلفات مالی و حسابی مراجع

و حسابدهی ادارات سکتور عامه و به جهت رسیدن به اهداف

تحت بازرسی را با مرتکبین آن شناسایی مناید .در فقره ( )7ماده ()17

انکشاف پایدار تأکید میکند.

قانون اداره عالی تفتیش ،مفتشین صالحیت دارند تا تخلفات آن را به اداره

ȿقطعنامه سازمان ملل متحد  19 228/69دسمرب سال  2014بر

لوی څارنوالی ارجاع منایند .ماده ( )23این قانون به رئیس اداره عالی
تفتیش صالحیت داده تا مصارف محرم ادارات دولتی را تفتیش مناید.
ماده ( )20قانون اداره عالی تفتیش ،به اداره عالی تفتیش صالحیت داده
ش شده قضیه را غرض
تا در صورت تشخیص موارد جرمی در اسناد تفتی 
تعقیب عدلی به اداره لوی څارنوالی ارائه منایند .مطابق ماده ()30
مراجع عدلی و قضایی در رابطه به قضایی که از طرف اداره عالی تفتیش

بهبود ،مفیدیت ،حسابدهی ،مؤثریت و شفافیت اداره عامه از
طریق تقویت ادارات عالی تفتیش تاکید دارد.

جایگاه اداره عالی تفتیش بهعنوان نهاد جلوگیری کننده
فساد اداری در نزد نهادهای ملی و بیناملللی (بانک
جهانی ،اتحادیه اروپا ،ملل محتد)OGP ،

به آنها محول می گردد ،از نتیجه اجرات خویش طور کتبی به این اداره

اداره عالی تفتیش به عنوان عالیترین نهاد بازرسی کننده امور مالی و

اطمینان می دهند.

حسابی در سطح کشور میباشدکه از شفافیت ،حسابدهی ،مفیدیت و

( 12- ISSAIارزش و مزایای ادارات عالی تفتیش)

مؤثریت فعالیتهای دولت ،برای مردم اطمینان میدهد .بر عالوه این

•اصل ( )2فقره  :3ادارات عالی تفتیش مطابق قوانین مربوطه
اقدامات جدی را در رابطه به خطرات ناشی از اجراآت مالی،
تقلب و فساد روی دستگیرند .7
•اصل ( )5فقره  :3ادارات عالی تفتیش خطرات در حال رشد
و متغیر را در محیط تفتیش ارزیابی اقدامات الزم و بهموقع را
درزمینۀ اتخاذ مناید این کار از طریق تقویت میکانیزم های
رسیدگی به مدیریت ناسامل مالی ،تقلب و فساد اداری ممکن

نهاد به عنوان یکی از پایهها تضمینکننده شفافیت در کشور ،برای
نهادهای بیرونی نیز میباشد .همین وجه است که جامعه جهانی برای
مبارزه و کاهش فساد اداری در افغانستان بر تقویت اداره عالی تفتیش
تأکید دارد و در طول  18سال کمکهای زیادی در راستای تقویت اداره،
اصالح ساختار ،کسب استقاللیت ،ارتقای ظرفیت و  ...برای کشور شده
است که بانک جهانی و اتحادیه اروپا از منونههای بارز آنها میباشند.

الف :حکومت

میباشد .8

حکومت افغانستان ،اداره عالی تفتیش را به عنوان یگانه نهاد بازرسی

ȿمسوده رهنمود تفتیش جلوگیری از فساد (,5700 ISSAI

کننده امور مالی و حسابی ،مفیدیت و مؤثریت ادارات دولتی میداند.

)Guidelines for Audit of Corruption Prevention

اداره عالی تفتیش نهادهای مربوط حکومت را تفتیش و گزارش آن را
)7 ISSAI 12, Principle 2 (3
)8 ISSAI 12, Principle 5 (3
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که حاوی یافته و سفارشهای تفتیش میباشد ،به گونه جداگانه ()IR

موجوده ارائه میمناید .اسرتاتیژی راهکار را جهت نیل به اهداف ارائه

به مراجع بازرسیشده و گزارش توحیدی آن را به مقام عالی ریاست

شده و سکتورهای دارای اولویت را شناسایی و چارچوب مالی منابع را

جمهوری و شورای ملی ارائه میمناید .اداره عالی تفتیش ،تفتیشهای

که برای تطبیق چارچوب انکشافی در کوتاهمدت و میانمدت موجود

خاص را که به درخواست مقام عالی ریاست جمهوری و سایر مراجع

باشد ،مشخص میمناید.

حکومتی جهت شفافیت ،مفیدیت ،مؤثریت و تثبیت و عدم تثبیت فساد
در نهادها یا پروژههای مربوطه ،به گونه مستقل و یا مشرتک انجام داده
و گزارش تفتیشهای خویش را به مقام عالی ریاست جمهوری رشیک
میسازد .در سال  1398اداره عالی تفتیش ،تفتیشهای خاص را در
رشکت افغان تیلیکام در مورد تفتیش تضاد منافع در قراردادهای منعقده،
تفتیش توزیع منرات زمین دولتی برای کارمندان در والیت خوست،
تفتیش فعالیتها و اجراأت ریاست عملیاتی رشکت برشنا و ...را به گونۀ
مشرتک با سایر مراجع ذیربط انجام داده است.

چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان
این سند درواقع پالن کشور ما برای بلند بردن سطح رفاه مردم و دستیابی
افغانستان به خودکفایی میباشد .که با تطبیق آن حکومت تالش میمناید
تا پایه های یک اقتصاد پویا و فراگیر را اساس بگذارد؛ اقتصادی که بتواند
برای مردم افغانستان زمینه کار و اشتغال را فراهم سازد .از طرف دیگر
حکومت سعی میکند تا حاکمیت قانون را تحکیم بخشیده ،و میزان فساد
اداری ،جرائم و خشونت را کاهش دهد و درنهایت آن را محو مناید.
تأمین منودن عدالت و تحکیم حاکمیت قانون چنین ایجاب میمناید
تا علیه فساد اداری ب ه شدت مبارزه صورت گیرد؛ در محاکم اصالحات
فراگیر و همهجانبه ایجاد شود ،و شهروندان از حقوق که قانون اساسی

9

این چارچوب بیانگر اهداف واضیح دولت بهمنظور رهایی بخشیدن آن
از وابستگی به مساعدتهای خارجی میباشد .دستیابی به این اهداف
مستلزم تالشهای جمعی جهت غلبه بر چند پارچگی ،کاهش فساد و
ارائه پالیسیهای مناسب برای رشد پایدار میباشد .بخش عمده این سند
روی چگونگی مبارزه و کاهش فساد اداری بحث میکند .اداره عالی
تفتیش بهعنوان یگانه نهاد بازرسی کننده امور مالی و حسابی حکومت
افغانستان را در تحقق اهداف اسرتاتیژی نامربده کمک میکند .در این
سند روی تقویت تفتیش مالی به اساس خطر؛ بهمنظور آوردن ثبات در
سکتور مالی ،تأکید میکند .بر عالوه بهمنظور شفافیت و استفاده بهرت از
پولهای مساعدت شده دونرها اسرتاتیژی نامربده تأکید بر تقویه و بهبود
میکانیزم ها برای تفتیش و حسابدهی ،تقویت شفافیت و حسابدهی در
بخش سکتور عامه تأکید میکند ،که در این قسمت نقش اداره عالی
تفتیش بهعنوان اداره مسئول بازرسی کننده امور مالی و حسابی برجسته
میشود .باوجود پیرشفتهای  15سال اخیر در عرصه مدیریت مالی
عامه ،کشورهای کمککننده و جامعه جهانی هنوز نگرانی خویش را از
شفافیت سیستم مدیریت مالی عامه ابراز داشته و برای حصول اطمینان
از شفافیت سیستم مدیریت مالی عامه و برآورده شدن اهداف اسرتاتیژی
ملی صلح و انکشاف افغانستان ،این اسرتاتیژی تأکید بر تقویت اداره

برایشان تضمین منوده است ،با اعتامد کامل استفاده منایند .همچنین

عالی تفتیش دارد . 10

با تطبیق این پالن حکومت تالش میورزد تا ساختارهای اقتصادی را

اسرتاتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری

خصوصی قوی به شمول زارعین کوچک ،مولدین بزرگ و تجار بتوانند

اسرتاتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در شش محور در میزان سال

از یک اقتصاد وارداتی و توزیعی به یک اقتصاد صادراتی که سکتور
موفقانه تولیدات افغانستان را در بازارهای منطقوی و بیناملللی صادر
منایند ،تغییر دهد.
این اسرتاتیژی اهداف و اولویتهای ملی ما را با درنظرداشت چالشهای

 1396بهمنظور مبارزه بهرت ،جلوگیری و کاهش فساد اداری و همچنان
بهبود سکتور عامه که تعهدات حکومت وحدت ملی میباشد ،ترتیب
گردید؛ که این اسرتاتیژی در سال  1397مورد بازنگری قرار گرفت.

 https://moec.gov.af/dr/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%86%DA%A9ویباست وزارت اقتصاد 9
%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
10 Ibid 30
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هدف از اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری عبارت است از :افزایش

از اداره عالی تفتیش تقاضای همکاری منایند .اداره لوی څارنوالی در

کارآیی سکتور عامه ،جلوگیری از فساد ،برگشتاندن اعتامد شهروندان به

تحقیق و تفتیش امور مالی و حسابی از تجربه مسلکی بررسان اداره عالی

دولت ،استخدام مأموران خدمات ملکی به اساس اهلیت و شایستگی،

تفتیش استفاده میکند ،چنانچه در سال مالی  1397اداره عالی تفتیش به

اصالح تدارکات ،بهبود مدیریت مالی عامه ،تقویت تفتیش ،تعقیب

تعداد ( )17دوسیه که از طرف څارنوالی به این اداره مواصلت ورزیده

عدلی متهمین فساد اداری ،خامته دادن به فساد اداری در سکتور امنیتی،

بود ،تفتیش و گزارش آن را به آن اداره محرتم ارائه منوده است.

مدیریت سامل مالی و بودجوی بهنحویکه متویل شفاف و قابلپیگیری

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

بوده و مطابق به استندردهای تأیید شده تفتیش گردد؛ میباشد.
بهمنظور رسیدن به اهداف اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ،تقویت
اداره عالی تفتیش از طریق تعدیل قانون آن؛ یکی از فعالیتهای مهم
این اسرتاتیژی میباشد که در محور پنجم به آن پرداختهشده است.
اداره عالی تفتیش با اجرای تفتیشهای خویش در جلوگیری از فساد
اداری ،بهبود شفافیت ،حسابدهی سکتور عامه ،مدیریت سامل مالی و
بودجه ،مدیریت سامل جمعآوری عواید ،شفافیت پروسه تدارکات نقش
مؤثری را ایفا میکند و یک وسیله بسیار مهم تطبیق اهداف اسرتاتیژی
ملی مبارزه با فساد اداری میباشد .اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری
بهمنظور برگشتاندن اعتامد مردم به نهادهای حکومتی و در مجموع
به دولت؛ اشرتاک شهروندان در پروسه تفتیش را امر حتمی میداند
 ،11چراکه از این طریق شهروندان از شفافیت ،حسابدهی ،مفیدیت و
مؤثریت فعالیتهای وزارتها وادارات اطمینان حاصل کرده و نظریات
خویش را در جهت بهبود فعالیتها با نهادهای مربوط رشیک میسازند
که درزمینۀ اداره عالی تفتیش  7تفتیش عملکرد را با مشارکت منایندگان
جامعه مدنی و رسانهای در سال مالی  1398انجام داده است.

اداره لوی څارنوالی
اداره عالی تفتیش مطابق ماده  20قانون اداره عالی تفتیش ،مکلف به

حکومت افغانستان در سال  1395شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه
علیه فساد اداری را ایجاد منود که در رأس آن رئیسجمهور قرار دارد.
این شورا به اساس فرمان شامره ( )94مورخ  1395/5/27بهمنظور تحقق
حاکمیت قانون ،مبارزه علیه فساد اداری و پاسخگویی بهرت به نیازهای
جامعه ایجاد گردیده است.
این شورای دارای  16عضو است که در رأس آن رئیسجمهور قرار دارد؛
معاون دوم رئیسجمهور ،رئیس سرته محکمه ،مشاور شورای امنیت و
تعدادی از وزرا ،مشاورین و رؤسای ادارات مستقل ،اعضای این شورا
را تشکیل میدهند .اداره عالی تفتیش نیز یکی از اعضای مهم این شورا
است .این شورا ماه یکبار تشکیل جلسه میدهد و جلسات خاص این
شورا به اساس لزوم دید رئیسجمهور تدویر میابد .هدف اصلی این
شورا اصالح و تقویه سیستم قضایی به اساس حاکمیت قانون ،رعایت
حقوق برش و مبارزه مؤثر علیه فساد اداری میباشد.

وظایف اصلی این شورا عبارتاند از
ترتیب و تصویب اسرتاتیژی ،پالیسی و پالنهای دولت در ساحات
حاکمیت قانون ،امنیت ،قضا و مبارزه علیه فساد اداری،حامیت از
تصامیم و عملکردهای مرکز عدلی مبارزه علیه فساد اداری می باشد.

ارائه موارد حیف میل داراییهای عامه که در جریان تفتیشها تشخیص

این شورا دارای سه کمیته؛ چون کمیته قوانین ،کمیته عدلی و قضایی و

میگردد ،جهت تعقیب عدلی به اداره لوی څارنوالی می باشد .بر عالوه،

کمیته مبارزه علیه فساد اداری میباشد .اداری عالی تفتیش عضو برجسته

قانون نامربده اداره لوی څارنوالی را مکلف به ارائه اطمینان از نتیجه

کمیته مبارزه علیه فساد اداری میباشدکه وظایف این کمیته عبارتاند از:

اجراآت خویش در قبال دوسیه های احاله شده به اداره عالی تفتیش
منوده است .همچنان در فقره ( )14ماده  16قانون اداره عالی تفتیش،
ترصیح گردیده است که مراجع عدلی و قضایی درصورت نیاز می توانند

•پیدا کردن راهای جلوگیری از فساد
•همکاری با مرکز عدلی مبارزه علیه فساد اداری
اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری صفحه 11 21
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مقاله ها
•آگاهی عامه

میباشد .پارملان میتواند با تأکید روی گزارشهای تفتیش و تعقیب

•حسابدهی عامه

یافتهها و سفارشهای آن در کاهش فساد اداری کمک کند و نقش اداره

اداره عالی تفتیش در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه
فساد اداری اشرتاک میکند و در تصمیمگیریهای این کمیته رشیک
میباشد .وظایف که در کمیته به اداره عالی تفتیش سپرده میشود از
طرف این اداره تطبیق گردیده ،و بر عالوه در صورت لزوم دید مقام
اداره عالی تفتیش ،بعضی موضوعات که در جریان تفتیشهای این اداره
بیروننویس شده ،در شورای عالی حاکمیت قانون ارائه میمناید.

ب :پارملان
پارملان نهاد قانونگذار یک کشور است؛ اعضای پارملان بهعنوان
منایندگان ملت در زیر یک سقف جمع شده و وظیفه اصلی آنها
نظارت از کارکرد حکومت و در کل قوه اجرائیه میباشد .اداره عالی
تفتیش ابزار خوبی برای پارملان جهت نظارت و ارزیابی کارکرد
قوه اجرائیه میباشد .اداره عالی تفتیش مطابق قانون مکلف به ارائه
گزارشهای تفتیش (گزارش تفتیش حساب قطعیه دولت ،گزارشهای
تفتیش رعایت قوانین و مقررات عواید و مصارف و  )...به ولسی جرگه
وشورای ملی میباشد ،این گزارشها در حقیقت وسیله –ای برای
پارملان بهمنظور ارزیابی اجراأت قوه اجرائیه به شمول دفرت رئیسجمهور
میباشد .کمیته حسابات عامه پارملان ( )PACگزارشها تفتیش را مطالعه
و روی محتویات گزارشها با اداره عالی تفتیش جهت توضیحات و
وضاحت بیشرت در متاس میباشند ،و مقامات اداره عالی تفتیش در
این مورد با اعضای کمیته  PACهمکاری میمنایند .بعد از مطالعه دقیق
گزارش توسط کمیته  PACگزارش به مجلس عمومی ارائه میگردد و
منایندگان ملت در مورد اجراأت ادارات دولتی تصمیم میگیرند .اما
این کار رصف در مورد گزارش حساب قطعیه دولت میشود با سایر
گزارشهای تفتیش بخصوص (گزارشهای تفتیش رعایت قوانین و

عالی تفتیش را بهعنوان نهاد کاهشدهنده فساد بیشرت تقویت کند.

ج :کمیته مشرتک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد
اداری ()MEC
کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری بعد از تشخیص نیاز
مبنی بر نظارت و ارزیابی مستقالنۀ تالشهای مبارزه با فساد اداری
در کنفرانسهای بیناملللی لندن و کابل و طی فرمان شامره  ۶۱مورخ
 1388 /12/27ایجاد گردید .به تعقیب کنفرانس لندن ،حکومت
جمهوری اسالمی افغانستان از جامعۀ بیناملللی دعوت منود تا یک
کمیتۀ نظارت و ارزیابی مشرتک افغانی -بیناملللی را به وجود آورد که
این موضوع مورد استقبال جامعۀ جهانی قرار گرفت و رئیسجمهوری
اسالمی افغانستان به تاریخ  ۲۸سنبله  ۱۳۹۵فرمان شامره  ۱۱۵را در مورد
تغییر شخصیت حقوقی ،وظایف ،نحوه فعالیت و صالحیتهای کمیتۀ
مستقل مشرتک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ،صادر منود.

وظایف کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری قرار
ذیل میباشد:
•نظارت و ارزیابی فعالیتهای مبارزه علیه فساد اداری در ادارات
دولتی و نهادهای بیناملللی مقیم افغانستان،
•نظارت و ارزیابی از مؤثریت ،شفافیت و حسابدهی در
کمکهای جامعه جهانی؛
•نظارت از چگونگی تطبیق سفارشها؛
•ارائه گزارشهای ربعوار از چگونگی تطبیق سفارشها این کمیته
و وضعیت عمومی فساد اداری و مبارزه علیه آن در کشور؛ به
ریاست جمهوری ،شورای ملی ،مردم و جامعه جهانی.

مقررات عواید و مصارف) که همهساله از طرف اداره عالی تفتیش به

کمیته مشرتک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در وزارتها

پارملان ارسال میگردد؛ هیچ نوع اقدامی از طرف پارملان صورت نه

وادارات دولتی آسیبپذیریهای معروض به فساد را تجزیه و تحلیل

گرفته است .این گزارشها شامل یافتهها و سفارشهای تفتیش که بیشرت

مینامید که به گونه منونه در اداراتی که کمیته  MECارزیابی آسیبشناسی

موارد عدم رعایت قوانین و مقررات ،و عدم رعایت رشایط قراردادها به

فساد اداری را انجام داده ذیالً ارائه میگردد:

شمول قضایای احاله شده به لوی څارنوالی که ماهیت جرمی داشتهاند،
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مقاله ها
•ارزیابی آسیبپذیریهای فساد اداری در شورای ملی؛

در موجودیت یک اداره تفتیش میداند و از نظرآن تنها نهادی که در

•ارزیابی آسیبپذیریهای فساد اداری در مورد «د افغانستان

تقویت و بهبود شفافیت ،حسابدهی ،مفیدیت و مؤثریت عملکردهای

برشنا رشکت»؛
•ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری وزارت امور داخله؛
•ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری وزارت معادن و پرتولیم؛
•ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری به سطح وزارت معارف؛

سکتور عامه کمک میکند و از آن طریق زمینه را برای تحقق اهداف
انکشاف پایدار مساعد میسازد ،اداره تفتیش است.

نقش بازرسیهای اداره عالی تفتیش در شفافیت و
جلوگیری از فساد اداری

•پروسه جمعآوری عواید شاروالی ها؛

 .1تفتیش حساب قطعیه

•پروسه صدور جواز کار به اتباع خارجی؛

اداره عالی تفتیش مطابق ماده ( )98قانون اساسی،جز  ،1فقره  1ماده

•برنامه ارتقای کیفیت معارف؛

( )25قانون اداره عالی تفتیش و فقره ( )2ماده ( )59قانون اداره امور مالی

•اداره تذکره الکرتونیکی؛

و مصارف عامه ،حساب قطعیه دولت را که دربرگیرنده مصارف صورت

کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در هر شش ماه ،گزارشی
را در مورد ارزیابیها و یافتههایش در ارتباط به بنچامرکهای متوافقه از
طریق رسانهها به رئیسجمهور ،پارملان و مردم افغانستان ارائه میمناید.

گرفته و عواید تحققیافته میباشد ،تفتیش میکند .اداره عالی تفتیش
از طریق تفتیش حساب قطعیه و ارائه گزارش آن به پارملان از شفافیت
و حسابدهی فعالیتهای ادارات سکتور عامه به منایندههای ملت
اطمینان میدهد .در حقیقت گزارشهای اداره عالی تفتیش بهخصوص

د :سازمان ملل متحد

حساب قطعیه دولت ابزار خوبی برای پارملان جهت ارزیابی مفیدیت

سازمان ملل متحد بهمنظور تطبیق و تحقق بهرت اهداف انکشاف پایدا(ر(�S

و مؤثریت مصارف ،جمعآوری عواید و فعالیتهای ادارات سکتور

)DGs؛ تقویه ادارات عالی تفتیش را یک امر مهم تلقی منوده است.

عامه ،میباشد .پارملان و سایر نهادهای ذیربط ملی و بیناملللی با استناد

چنانچه در قطعنامه ( 228/69مورخ  19دسمرب  )2014خود نقش ادارات

به گزارش حساب قطعیه دولت ،ادارات سکتور عامه که در مرصف

عالی تفتیش را در شفافیت ،حسابدهی ،مفیدیت و مؤثریت فعالیتهای

بودجه انکشافی ،ضعیف عملکرده و اصل شفافیت و حسابدهی را در

سکتور عامه و از آن طریق در تحقق اهداف انکشاف پایدار مهم دانسته،

آن مراعات نکردهاند ،مورد بازپرس قرار داده و حتا در جلسات پارملان

و تقویت ادارات عالی تفتیش را از اولویتهای دولتها می داند .تجربه

جهت پاسخگویی به پرسشهای منایندگان ملت احضار میشوند.

ملل متحد در تطبیق  MDGsنشان داده است که علت ضعفها در تحقق

بر عالوه گزارش تفتیش حساب قطعیه ،مردم را از چگونگی مدیریت

کامل  MDGsعبارتاند از:
ȿضعف مدیریت و ظرفیت در اداره عامه؛

تصفیه پیشکی ها ،پیشبینی و جمعآوری عواید ،تصفیه قروض ،لیرتآف

ȿنبود شفافیت قابلقبول در سکتور عامه؛

کریدت ،مساعدتهای بالعوض و تفاوتهای پولی که در جریان

ȿنبود حسابدهی قابل قبول در سکتور عامه میباشد.
و بهمنظور مقابله با این چالش و تطبیق بهرت اهداف انکشاف پایدار نیاز
به اداره عالی تفتیش مستقل و متعهد در کشور میباشد.
ملل متحد موفقیت کشورها را در تطبیق و تحقق اهداف انکشاف پایدار
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مالی عامه آگاه ساخته و چگونگی مرصف بودجه عادی و انکشافی،
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تفتیش تثبیتشده و ناشی از ضعف کنرتول های داخلی در سیستم مالی
کشور میباشد ،را انعکاس میدهد.

 .2تفتیشهای رعایت قوانین و مقررات
اداره عالی تفتیش نقش مؤثری را در جلوگیری از فساد ،بهبود شفافیت،
حسابدهی ،از طریق تفتیشهای رعایت قوانین و مقررات در اداره عامه

مقاله ها
ایفا میکند .اداره عالی تفتیش ساالنه در حدود  500مرجع ( 481مرجع

رسانهها میباشد .گزارشهای این تفتیشها با در نظر داشت نظریات

در سال  1396و  492مرجع در سال  )1397را در مرکز و والیات تفتیش

منایندههای جامعه مدنی و رسانهای که شامل یافته و سفارشهای

میکند و گزارش تفتیشهای خویش را که حاوی یافته ها و سفارشهای

اصالحی تفتیش میباشد ،ترتیب و جهت تطبیق و پیگیری به مراجع

اصالحی میباشد به مراجع بازرسیشده و گزارش توحیدی آن را به مقام

مربوط ارسال میگردد.

عالی ریاست جمهوری و شورای ملی ارائه میکند .در جریان تفتیشهای

 .4تفتیش گرنت های بانک جهانی

مقررات ،پالیسی ها ،کدها ،رشایط قرارداد ،ضعف کنرتول داخلی و...

اداره عالی تفتیش به عنوان یگانه نهاد معترب تفتیشکننده امور مالی و

اداره عالی تفتیش مفتشین به انواع مواردی چون؛ عدم رعایت قوانین و
بر میخورند که این موارد بهعنوان مشاهدات تفتیش( (�Audit observa
 )tionدر گزارش تفتیش شامل گردیده و برای تطبیق مشاهدات تفتیش و
جلوگیری از تکرار آنها سفارشهای اصالحی ارائه میگردد که در قالب
گزارش تفتیش ( )IRجهت تطبیق به مراجع مربوط ارسال میشود .این
تفتیشها و ارائه گزارشهای آن به مراجع مربوطه نقش مؤثر و پیشگیرانه
در جلوگیری از فساد و ضایع شدن دارایی عامه ایفا کرده و همچنان باعث
تقویت سیستم مالی عامه ،شفافیت و حسابدهی سکتور عامه میگردد.

 .3تفتیشهای عملکرد
اداره عالی تفتیش به منظور حصول اطمینان از مفیدیت ،مؤثریت و
اقتصادیت عملکردها و فعالیتهای ادارات سکتور عامه که کمک
خوبی در جلوگیری از فساد ،بهبود شفافیت و مؤثریت اجراآت اداره
عامه می کند؛ تفتیشهای عملکرد را در مراجع سکتور عامه انجام داده
و گزارشهای آن را به مراجع مربوطه رشیک میسازد ،این گزارشها
وسیله خوبی برای مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی جهت
ارزیابی اجراآت ادارات میباشد .اداره عالی تفتیش در سال مالی 1396
درمجموع ( )3تفتیش عملکرد را انجام داده و گزارشهای آنکه حاوی
یافتهها و سفارشهای تفتیش میباشد ،به مراجع مربوط جهت تطبیق و
پیگیری ارسال منوده است.
در سال مالی  1398اداره عالی تفتیش )7( ،تفتیش عملکرد را با اشرتاک
منایندگان جامعه مدنی و رسانهای که یکی از تعهدات اداره عالی تفتیش
به سکرتریت حکومتداری باز ( )OGPمیباشد ،انجام داده است این
تفتیشها در نوع خود مهمترین وسیله برای حصول اطمینان از مفیدیت،
مؤثریت و اقتصادیت فعالیتهای ادارات سکتور عامه به شهروندان و

حسابی ادارات سکتور عامه ،در هامهنگی و همکاری با بانک جهانی،
پروژههای بانک جهانی را در افغانستان نیز تفتیش میکند ،این تفتیشها
به اساس امضای توافقنامه بین اداره عالی تفتیش ،وزارت مالیه و بانک
جهانی صورت میگیرد .اداره عالی تفتیش با انجام این تفتیشها میزان
شفافیت و حسابدهی ،مؤثریت و مفیدیت مرصف مساعدتها را تثبیت
و تفاوتهای ناشی از ضعف مدیریت مالی پروژهها ،ضعف کنرتول
های داخلی ،تفاوتهای پولی و غیره موارد را بیروننویس و به مسئولین
مربوطه گزارش خویش را ارائه میکند.
اداره عالی تفتیش در سال  1397به تعداد ( )40پروژه بانک جهانی
به شمول صندوق کمک برای بازسازی افغانستان را بازرسی منوده که
مجموع ارزش پولی یافتههای تفتیش حاوی مبلغ ( )186میلیون افغانی و
( )680،000دالر میباشد .گزارش نتایج تفتیش پروژهها ،به بانک جهانی
ارسال گردیده است .12

 .5تفتیشهای حکمی و مختلط
اداره عالی تفتیش به عنوان یگانه نهاد بازرسی کننده امور مالی و حسابی
و عملکردهای ادارات سکتور عامه جایگاه خاص در بین نهادهای ملی
و بیناملللی دارد .به همین منظور در بعضی موارد که مقام عالی ریاست
جمهوری و سایر نهادهای ملی و بیناملللی الزم میدانند تا موارد خاص
یک وزارت یا اداره مورد تفتیش قرار گیرد ،از اداره عالی تفتیش تقاضای
تفتیش آن موارد را یا به گونه مستقالنه و یا در ترکیب هیئت از سایر ادارات
که در حکم مقام عالی ریاست جمهوری مشخص میشوند ،میمناید.
اداره عالی تفتیش دست آوردهای خوبی در جلوگیری و کاهش فساد
اداری از تفتیشهای حکمی و مختلط دارد .در سال مالی  1398اداره
.گزارش اجراأت سال  1397حکومت به ملت 12
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مقاله ها
عالی تفتیش ( )10تفتیش حکمی و مختلط را که به اساس حکم مقام عالی

همکاری جامعه جهانی برای کاهش و جلوگیری از فساد اداری دست

ریاست جمهوری و یا تقاضای سایر مراجع میباشد ،انجام داده است.

به اقدامات جدی زده است که در کاهش فساد اداری در سالهای اخیر

نتیجهگیری

مفید واقع شده است؛ اما هنوز بسنده نیست .ایجاد کمیسیون مبارزه

فساد بیشرت دامنگیر کشورهای درحالتوسعه است و این ناشی از ضعف
حاکمیت قانون ،نظارت ،ضعف در نهادهای حکومتی ،پارملان ،سرته
محکمه ،ساختارهای نامناسب حکومتی ،درآمد پایین ،جنگ ،نا امنی،
برخورد سلیقهای با افراد و نهادها ،تعصب ،تبعیض و  ...میباشد .جامعه
جهانی برای مقابله با پدیده فساد اداری تالشهای زیادی منوده است.
کنوانسیون مبارزه علیه فساد سازمان ملل متحد ( )UNCACبر مبارزه
جدی علیه فساد اداری تأکید میکند .بر عالوه با تجربه ای که سازمان
ملل متحد در تطبیق  MDGsداشت ،ضعفها و کم کاریهای که مانع
تطبیق کامل این اهداف گردید و برای تطبیق بهرت اهداف انکشاف پایدار
( )SDGsسازمان ملل متحد تأکید بر تقویت ادارات عالی تفتیش بهمنظور
بهبود شفافیت ،حسابدهی و مؤثریت فعالیتهای ادارات سکتور عامه،
منوده است .سازمان ملل متحد ،سازمان بیناملللی نهادهای عالی تفتیش
( )INTOSAIرا بهعنوان نهاد همکار جهت بهبود شفافیت ،حسابدهی،
مفیدیت ،مؤثریت فعالیتهای اداره عامه از طریق تقویت ادارات عالی
تفتیش ( )SAIsدر جهان میداند .انتوسای ،تالش میمناید تا با تقویت
ادارات عالی تفتیش از طریق همکاریهای تخنیکی و ارائه استندردها
در بهبود شفافیت و جلوگیری از فساد اداری کشورها را کمک مناید.
مسوده رهنمود تفتیش جلوگیری از فساد ( )5700 ISSAIکه از طرف
انتوسای پیشکش شده است ،بر نقش پیشگیرانه ادارات عالی تفتیش در
جلوگیری و کاهش فساد بیشرت تأکید شده است.
کشورها به منظور جلوگیری و کاهش فساد دست به اقداماتی مانند،
ایجاد ادارات مبارزه با فساد ،ادارات عالی تفتیش ،طرح قوانین،
مقررات ،پالیسی ها ،اسرتاتیژی ها و ...میزنند .افغانستان کشوری که
بیشرت از هر کشور دیگر قربانی فساد اداری شده است و این فساد از
رأس تا قاعده در ادارات سکتور عامه ریشه دوانیده است .افغانستان به

44

تفتیش  شامره اول  سال 1398

فساد اداری ،شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری،
اداره لوی سارنوالی ،اداره عالی تفتیش ،اداره بازرس و  . ...بر عالوه
طرح قوانین و مقررات مربوط به کاهش و یا جلوگیری از فساد اداری،
اسرتایژی ملی صلح و انکشاف افغانستان ،اسرتاتیژی ملی مبارزه علیه
فساد اداری و ...طرح و تدوینشدهاند ،اما چندان مؤثریت قابل ملس
در کاهش فساد نداشتهاند .اداره عالی در کنار سایر نهادهای که مستقیم
یا غیرمستقیم در مبارزه علیه فساد اداری دخیل هستند ،نقش خود را
بهعنوان یگانه نهاد معترب تفتیشکننده امور مالی و حسابی ادارات سکتور
عامه ،در بهبود شفافیت ،حسابدهی ،مفیدیت ،مؤثریت و کاهش فساد
اداری تا اندازه خوب ایفا کرده است .اما آنگونه که مردم از اداره عالی
تفتیش توقع دارند ،عملنکرده است .و دلیل آنهم نبود ظرفیت الزم،
عدم استقاللیت کامل ،عدم همکاری مراجع ذیربط بخصوص پارملان
در تعقیب سفارشها اداره عالی تفتیش میباشد .با آنهم اداره عالی
تفتیش بهعنوان نهاد معترب ملی و بیناملللی در راستای بهبود شفافیت و
جلوگیری از فساد در اداره عامه افغانستان نقش خود را دارد و از حامیت
مالی و تخنیکی جامعه جهانی نیز برخوردار میباشد.

مقاله ها

پالنگذاری و طرح تفتیش رعایت قوانین و مقررات

محب الله محب

تفتیش
تفتیش عملیِ است که در ختم فعالیتهای سال مالی بهمنظور اطمینان
از اجراآت مراجع در مطابقت به قوانین ،مقررات ،لوایح و طرزالعمل
ها ،دساتیر ،هدایات ،فیصلهها و سایر اسناد تقنینی صورت می گیرد.
تفتیش ذاتاً شامل اداره امور مالی عامه است چراکه مدیریت وجوه عامه
نیاز به اعتبار عامه دارد و هدف تفتیش نیز کشف انحرافات از معیارهای
قبولشده و تخطی از قوانین ،مقررات و سایر اسناد تقنینی در سکتور
عامه میباشد.
تفتیش رعایت قوانین و مقررات بیشرت روی این اصل مترکز منوده است
که سکتور عامه (مراجع تحت تفتیش) تا چه انداز در فعالیتها و اجراآت
شان احکام قوانین ،مقررات ،دساتیر ،هدایات ،اصول ،پالیسی ها و سایر
اسناد تقنینی مرتبط را رعایت میمناید ،به همین خاطر رضورت دانسته
شده است تا در دولتهای حاکم یکنهاد مستقل باید وجود داشته باشد
که از رعایت موارد نامربده در نهادهایی که بهعنوان ارائهکننده خدمات
متنوع شهری به افراد جامعه عرض وجود منوده و اختیار مرصف دارایی
عامه به آنها دادهشده است ،نظارت قانونی داشته باشد؛که این نهادها
عبارت اند از ادارات عالی تفتیش است و برای رسیدن به این هدف الزم
است پالن تفتیش طوری طرح و دیزاین گردد ،تا مفتش مطمنئ شود که
تفتیش باکیفیت ،برابر به اصول اقتصادیت ،مفدیت ،موثریت و بهموقع

صورت گیرد؛ ازاینرو ربه منظور وضاحت نسبی چند مورد در رابطه به
طرح و دیزاین پالنگذاری تفتیش به رشح ذیل درآورده شده است:
پالنگذاری تفتیش جز اساسی تفتیش رعایت قوانین و مقررات بوده که
به اساس آن مفتش مسیر بازرسی را برای رسیدن به نتیجه مطلوب و باالتر
مشخص منوده و مواردی؛ چون موضوع تفتیش ،معیار قابل اندازی
گیری ،معیار اهمیت و جمعآوری شواهد و مدارک برای ترتیب گزارش
که بر واقعیتها استوار باشد ،را تعیین منوده و شاخصها را معین می
سازد .به اساس اصول اساسی تفتیش ،مفتش سکتور عامه حین اجرای
بازرسی و تطبیق تفتیش از روش شکاکیت مسلکی به منظور رسیدن به
اهداف تفتیش که آیا فعالیتها مطابق پالن و اهداف مرجع صورت گرفته
است ،در اجراآت خویش احکام ،قوانین و مقررات ،دساتیر ،فیصلهها و
سایر اسناد تقنینی را در نظر گرفته است یا خیر؟ استفاده میمناید.
شناخت مرجع تحت تفتیش نیز یک امر مهم در پروسه تفتیش امور مالی،
حسابی و سایر اجراآت اداره تحت بازرسی بوده و مفتش سکتور عامه
باید دیدگاه ها ،مأموریت ،اهداف ،فعالیتها ،تشکیالت ،بودجه (عواید
و مصارف) ،سیستمها و اسناد قانونی (قوانین ،مقررات ،طرزالعمل ها و
سایر اسناد تقنینی) را مرور منوده تا معلومات کافی و بسنده در رابطه به
مرجع تحت تفتیش به دست آورد.
تعیین موضوع تفتیش یا ( )Subject matterاز قدمه های نخستین
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مقاله ها
بازرسی بوده که باید در مرحله پالنگذاری و اجرای تفتیش رعایت

معیار اهمیت ،در پروسه طرح و دیزاین تفتیش رعایت قوانین و مقررات

قوانین و مقررات به آن توجه الزم صورت گیرد ،چراکه موضوعات

نیز از جایگاه خاص برخوردار است ،معیار اهمیت شامل عوامل کمی و

تفتیش به اشکال مختلف و دارای مشخصات متفاوت میباشد و مفتشین

کیفی بوده و در تفتیش رعایت قوانین و مقررات ،معیار سطح اهمیت به

بایست تالش ورزند تا موضوعی را انتخاب منایند که قابلشناسایی بوده
و بهساده گی بتواند با معیارهای وضعشده اندازهگیری گردد؛ در بعضی
حاالت موضوع تفتیش یا ( )Subject matterدرج قوانین مربوطه مراجع
تحت تفتیش بوده و در برخی حاالت موضوع یک انتخاب اسرتاتیژیک
است که اداره تفتیش یا مفتشین سکتور عامه آن را به اساس ارزیابی خطر

مقصد پالنگذاری ،ارزیابی شواهد و مدارک بهدستآمده ،تأثیرگذاری
موارد شناساییشدۀ ،عدم رعایت قوانین و مقررات و گزارش دهی نتایج
تفتیش ،تعیین میگردد.
همچنان ایجاد اسرتاتیژی یک اصل مهم در پروسه پالنگذاری است؛
پالنگذاری عملی تفتیش شامل بحث و گفتگو با اعضای گروپ مربوط

و قضاوت مسلکی انتخاب میمناید.

تفتیش بوده و یک پروسه دوامدار میباشد و در جریان تفتیش  ،پالن

معیار یا محک در پروسه تفتیش اخصاً در مرحله پالنگذاری موضوع

و اسرتتیژی کلی تفتیش حسب رضورت تجدید شده میتواند .همچنان

قابلتوجه است و شناسایی معیارها یک رکن اساسی در پروسه پالنگذاری
میباشد ،ازاینرو برای مفتش سکتور عامه الزم است تا معیارهای مرتبط
به موضوع تفتیش را بهمنظور مقایسه و مطابقت دادن با آن شناسایی
مناید؛ معیار میتواند یک قانون یا قاعده ،احکام وزیر ،رشایط قرارداد
یا تفاهم نامه و یا هم یک آئین اخالقی یا اصول مناسب بودن (عقالنیت)
که از رسمیت کمرت برخوردار است ،باشد.
معیار ،نظر به مناسب بودن آن با موضوع تفتیش باید دارایی ویژگیهایی؛
چون مرتبط به موضوع تفتیش ،قابلاعتامد که مفتش بهساده-گی بتواند
از تفتیش نتیجه موافق به دست آورد ،تکمیل بودن یعنی برای تفتیش
کافی بوده و کاربران گزارش درزمینۀ تصمیم مقتضی اتخاذ منوده بتوانند،
معیار بیطرف و غیر جانبدارانه ،قابلفهم و قابلمقایسه در عین تفتیش
ادارات یا فعالیتهای مشابه ،قابلقبول که متام ذینفعان به آن توافق داشته
باشند و درنهایت قابلدسرتس یعنی کاربران نوعیت کار تفتیش اجراشده
و اساس تفتیش را درک منوده باشند؛ باشد .در برخی موارد تعیین معیار
پیچیده بوده از اینرو مفتشین سکتور عامه از چک لست به حیث ابزار
مفید در تعین معیار تفتیش استفاده میمنایند.
طبق یادآوری های فوق تعیین موضوع تفتیش و معیار مناسب از نخستین
فعالیتهای اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات بوده و پروسه تعیین
موضوع تفتیش و معیار مناسب ،مفتش را وادار میسازد تا در رابطه به
رشایط ،برنامهها و محیط مرجع تحت تفتیش معلومات کسب مناید،
چراکه مفتش میتواند به اساس معلومات حاصلشده خطرات را شناسایی
و معیار سطح اهمیت ( )Materialityرا تعیین مناید.
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پالنگذاری تفتیش شامل رهنمود نظارت و ارزیابی کار و اجراآت گروپ
تفتیش نیز خواهد بود ،بهمنظور ایجاد اسرتاتیژی کلی تفتیش رعایت
قوانین و مقررات؛ مفتش سکتور عامه باید مواردی چون صالحیتهای
اداره عالی تفتیش ،تعریف تفتیش رعایت ،اهداف ،ساحه ،موضوع،
معیار ،مسئولیتها ،گزارش دهنده ،گزارش گیرنده ،زمان گزارش دهی،
شکل گزارش ،ارزیابی خطر تفتیش و معیار اهمیت ،معلومات حاصله از
نتایج قبلی تفتیش ،تقسیم وظایف بین اعضای گروپ و زمانبندی پروسه
تفتیش در پالنگذاری تفتیش ،نیز در نظر گیرد.
به اساس اصول اساسی تفتیش؛ دانسنت کنرتول داخلی جز اساسی و
الینفک درک مرجع تحت تفتیش و موضوع تفتیش میباشد و تأکید
شده است تا مفتشین سکتور عامه بهمنظور اجرای مؤثر تفتیش باید
کنرتول های داخلی مراجع تحت تفتیش را دانسته و ارزیابی نیز منایند،
این فهم و ارزیابی کنرتول ها شامل تفتیش رعایت قوانین و مقررات بوده
و مدیریت مرجع تحت تفتیش را در جهت رعایت قوانین و مقررات
حین انجام فعالیتها ،کمک میمناید.
ارزیابی کنرتول ها مربوط به موضوع ،نوعیت و حدود تفتیش رعایت
قوانین و مقررات میباشد و مفتشین سکتور عامه به این منظور ارزیابی
خطرها را انجام میدهند تا بدانند که ساختار کنرتول ها باعث جلوگیری یا
کشف عدم رعایت قوانین و مقررات منیگردند؛ درنتیجه مفتش سکتور
عامه ،سیستم کنرتول های داخلی مرتبط به هدف تفتیش را درک منوده
و نتایج حاصل از ارزیابی سیستم کنرتول داخلی ،تیم تفتیش را در تعیین
سطح اهمیت و توسعه طرزالعمل های تفتیش و به منظور انجام تفتیش
مؤثر و مفید؛ کمک خواهند منود.

مقاله ها

ارزیابی سیستم کنترل داخلی و نقاط ضعف آن در سازمان

امین الله یونسی
توسعه و پیچیدگی روزافزون واحدهای اقتصادی پیرشفت مستمر

داخلی و مفتشین مستقل/خارجی در ارزیابی سیستم کنرتل داخلی تفتیش

فنآوری ،افزایش حجم معامالت ،کمبود منابع ،افزایش رقابت و وجود

و آثار افشای اطالعات نقاط ضعف سیستم کنرتل داخلی بیان میشود.

انواع خطرات تهدیدکننده اهداف و سیاست های سازمان؛ سبب شده
تا ذهن مدیریت به مسائل بیشامری معطوف شده و کنرتل مستقیم
و انفرادی این واحدها ،غیرممکن شود .به همین دلیل نیاز به استقرار
سیستم کنرتل داخلی اثربخش ،بهعنوان جزء الینفک از سیستم مدیریت
کارا مورد توجه جدی قرارگرفته است .سیستم کنرتل داخلی ،سیستمی
پویاست که انواع خطرها و انحراف از سیاستها و رویهها در ادارات و
نهادها را پوشش میدهد .ارزیابی و طراحی سیستمهای کنرتول داخلی
برای مدیریت از اهمیت حیاتی برخوردار است .ازآنجا که مدیریت،
مسئولیت صورتهای مالی و سیستم کنرتول داخلی را به عهده دارد؛
بهکارگیری خدمات حسابرسی داخلی برای ارزیابی عملکرد سیستم
کنرتول داخلی بهگونهای فزاینده رشد یافته است .مفتشین مستقل نیز به
منظور تشخیص و برآورد خطرهای تحرف ناشی از تقلب یا اشتباه در
صورتهای مالی ،قوانین و مقررات ،پروسیجرها ،پالیسی ها و طرزالعمل
ها و طراحی و اجرای روشهای تفتیش؛ شناخت کافی داشته باشند؛
درواقع سیستمهای کنرتل داخلی از درون و بیرون سازمان مورد ارزیابی

سیستم کنرتول داخلی
سیستم کنرتل داخلی به منظور مساعدت به مدیریت ،برای دستیابی به
اهداف واحد تجاری و نتایج مطلوب طراحیشده است؛ کنرتولهای
داخلی با توجه به راهربد واحد تجاری درراههای گوناگونی به کار می
روند .کنرتول داخلی فرایند است که ب ه وسیله مدیریت و سایر کارکنان
طراحی و اجرا میشود؛ تا از دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی
درزمینۀ قابلیت اعتامد گزارش دهی مالی ،اثربخشی ،کارایی عملیات
و رعایت قوانین و مقررات مربوط اطمینان معقول به دست آید.
بدین لحاظ کنرتولهای داخلی برای شناساندن دسته ای از خطرهای
کسبوکار طراحی و اجرا میشود که دستیابی به هر یک از این اهداف
را تهدید میکند .طراحی و استقرار کنرتولهای داخلی با توجه بهاندازه و
پیچیدگی واحد مورد رسیدگی متفاوت است بهویژه واحدهای کوچکتر
ممکن است برای دستیابی به اهداف خود از ابزارها با رسمیت کمرت و از
پردازشها و روشهای سادهتر استفاده کنند.

قرار میگیرند .در این مقاله نخست نقاط ضعف متداول سیستمهای
کنرتل داخلی موردبحث قرار میگیرد و سپس نقش مدیران و مفتشین
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مقاله ها
نقاط ضعف سیستمهای کنرتول داخلی
در ایاالت متحده ،قانون «ساربینز -اکسلی» به منظور بهبود کیفیت
گزارشدهی مالی و همچنین برای بازگرداندن اعتامد و اطمینان
رسمایهگذاران به قابلیت اعتامد صورتهای مالی ،به تصویب رسیده
است .از جنبههای مهم قانون ساربینز -اکسلی ،الزامی شدن گزارش کنرتول

•احتامل اینکه فرد مسئول اعامل کنرتل داخلی از مسئولیت خود،
سوءاستفاده کند؛
•دستکاریهای مدیریت در مورد معامالت یا برآوردها و
قضاوتهای موردنیاز در تهیه صورتهای مالی (Accounting
.)2009 ،of India The Institute of Chartered

داخلی است که به رسمایهگذاران اجازه میدهد که از کیفیت سیستم

فنگ و همکاران ( )2010در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که پس

کنرتول داخلی رشکت مطلع شوند( .)2011 ،shi&wangبهاحتامل زیاد

از اصالح و ترمیم نقاط ضعف عمده کنرتل داخلی توسط اداره ،پیش

نقاط ضعف موجود در سیستم کنرتول داخلی را طی گزارشهای بازرسی

بینیهای مدیریت صحیحتر خواهد بود .)2010 ،Feng et.al(.کنرتل

شناسایی کرده و با افزایش کنرتول-های داخلی ،آن را اصالح میکنند.

داخلی ،رصفنظر از نحوه طراحی و اجرای آن ،تنها میتواند اطمینان

نقاط ضعف موجود در سیستم کنرتول داخلی میتواند مربوط به نقاط

معقول از دستیابی به اهداف گزارشدهی مالی را برای واحد مورد رسیدگی

ضعف در عملیات کنرتل داخلی باشد.

تأمین کند .احتامل دستیابی به این اهداف ،تحت تأثیر محدودیتهای

عدم وجود نظارت کافی ،منجر به ایجاد نقاط ضعف در سیستم کنرتول
داخلی میشود که این امر به نوبه خود محیط مناسب را برای تقلب،
سوءاستفاده و هدر رفت ایجاد میکند( .)2011،Huefnerطبق استندرد
مفتش داخلی 12انجمن محاسبات خربه هند ،ازجمله-ی نقاط ضعف
متداول کنرتلهای داخلی میتوان به این موارد اشاره کرد:
•عدم بیان رصیح قوانین و مسئولیتهای سازمانی؛
•عدم دریافت اطالعات صحیح در زمان مناسب توسط هیئت
مدیره با مدیریت.

ازجمله محدودیتهای ذاتی سیستم کنرتل داخلی،
میتوان به موارد زیر اشاره کرد
مالحظات مدیریت که هزینه کنرتل داخلی نباید از منافع مورد انتظار
فراتر رود؛

است که قضاوت انسان در تصمیمگیری میتواند اشتباه آمیز باشد و به
دلیل خطاهای انسانی؛ چون اشتباهات ساده ،کنرتول داخلی میتواند
مختل شود .الزم به ذکر است که مطابق به استندرد مفتش داخلی 12
انجمن محاسبات خربه هند ،آزمون کنرتول ها به منظور کسب شواهد
مفتش درباره بهرهوری این موارد انجام میگردد:
1 .1طراحی سیستمهای کنرتول داخلی؛ که آیا بهطور مناسب برای
جلوگیری یا کشف و اصالح ارائههای نادرست طراحیشدهاند
یا خیر؟؛
2 .2عملیات کنرتول داخلی در طی دوره؛
3 .3بهای متامشده کنرتول در برابر منافع کسبشده از اجزای آن،
ارزیابی سیستمهای کنرتول داخلی در سطح سازمان.
سیستم کنرتول داخلی را هم ازلحاظ طراحی و هم ازلحاظ اعامل

•حقیقت این است که غالب کنرتلهای داخلی در مورد معامالت
نیستند که ماهیت غیرمعمول دارند؛
•احتامل بالقوه اشتباهات انسانی؛ چون بیدقتی ،حواسپرتی،
اشتباهات قضاوتی و سوءتفاهم در دستورالعملها؛
•احتامل پیشدستی کردن نسبت به سیستم کنرتول داخلی ،از
طریق تبانی با کارکنان یا طرفین خارج از سازمان؛
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سیاستها و روشهای کنرتل داخلی ارزیابی میکنند .ارزیابی و طراحی
سیستمهای کنرتول داخلی برای مدیریت از اهمیت حیاتی برخوردار
است ( .)2001 ،Changchit.et.alموسسه ارنست و یانگ()2003
بر اساس بخش  404قانون ساربینز -اکسلی ،چارچوبی برای به انجام
رساندن ارزیابی کنرتل داخلی توسط مدیریت ارائه کرده است که شامل
 4مرحله است:
•درک تعریف کنرتل داخلی؛

مقاله ها
•سازماندهی گروه طرحریزی برای هدایت و اداره ارزیابی؛
•ارزیابی کنرتول داخلی در سطح فرایندها ،معامالت و خدمات؛
•ارزیابی کارایی کلی ،شناسایی مسائل مهم پیرشفت و توسعه و
استقرار سیستم نظارتی؛

داخلی اشاره به این موارد دارد:
1 .1تعیین اهمیت و میزان حساسیت خطر در مورد کنرتول های که
در حال تفتیشاند؛
2 .2ارزیابی مستعد بودن منابع برای سوءاستفاده ،شکست در دستیابی

•کارایی کنرتولهای داخلی سازمان برای سال مالی جاری را

به اهداف ،در خصوص اصول اخالقی ،رصفه اقتصادی ،کارایی

ارزیابی کند؛

و اثربخشی یا شکست برای برآورده منودن تعهدات پاسخگویی

•چارچوب مورد استفاده برای این ارزیابی شناسایی گردد.

و عدم تطابق قوانین و مقررات؛

مفتش داخلی ،کفایت سیستم کنرتول داخلی را از لحاظ اقتصادی،

3 .3شناسایی و درک طراحی و عملیات کنرتولهای مربوط؛

اثربخشی و کارآمدی استفاده از منابع ،ارزیابی کرده و گزارش میدهد.

4 .4تعیین درجه کارایی کنرتل بهوسیله آزمودن کنرتولها؛

مفتش داخلی ،جایگاه واال در سیستم کنرتول داخلی دارد و مدیریت

5 .5ارزیابی کفایت طراحی کنرتول؛

واحدهای اقتصادی را در انجام دادن مسئولیتها و وظایف خود ،از
طریق تقویت کنرتلها ،یاری میکند .مفتش داخلی باید بهوسیله انجام
ارزیابی و ارائه پیشنهادها ،کارایی مستمر و رو به رشد سیستم کنرتل
داخلی را هم مورد تفتیش قرار دهد و هم به آن کمک کند .مفتشین
داخلی باید مترکز خود را بر روی بهبود ساختار سیستم کنرتول و ارتقای
اصول رهربی سازمان/نهادها بگذارند.

6 .6گزارش ارزیابی از کنرتل داخلی و بحث در مورد اقدامات
اصالحی؛
مفتش داخلی در تدوین روشهای کنرتول داخلی اعم از مالی و
غیرمالی ،استقرار ،تفتیش و ارزیابی سیستم کنرتول داخلی به معنای عام
آن ،ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی
و کارایی استفاده از منابع بنگاه ،نقشی اساسی و کلیدی دارد و در این

نقش مفتشین داخلی شامل موارد زیر میشود

راستا ،سیستمهای مالی ،مدیریتی و عملیاتی و انجام رسیدگیهای

ارزیابی اثربخشی و کارایی کنرتولها؛

ویژه را در دامنه کار خود دارد .مفتش داخلی باید برای اجرای کار

4 .4پیشنهاد کنرتولهای جدید یا حذف کنرتلهای غیررضوری ،در
مواقع رضوری؛

مفتش و توسعه رویکرد مؤثر مفتش ،درک درستی از فرایندهای مهم
و سیستمهای کنرتول داخلی داشته باشد .مفتش باید برای ارزیابی و
سنجش بلوغ کنرتول داخلی واحد تجاری از قضاوت حرفهای استفاده

5 .5به کار بردن چارچوبهای کنرتول داخلی؛

کند .مفتش باید برای ارزیابی گرایشهای مدیریت ،اطالعات و اقدامات

6 .6توسعه خودارزیابی کنرتول داخلی (Accounting of India

مربوط به کنرتلهای داخلی و اهمیت آنها در واحد تجاری ،از محیط

.)2009 ،The Institute of Chartered
مستندسازی و ارزیابی کنرتل داخلی در سطح واحد تجاری بهتنهایی
چشمانداز کاملی از کنرتل داخلی واحد تجاری فراهم منیکند؛ اما
بههرحال نقطه رشوع مهمی است؛ زیرا ارزیابی کنرتلهای سطح واحد
تجاری ،به ویژه هنگامیکه نقاط ضعف شناسایی شوند ،میتواند اثر
قابلتوجهی بر ارزیابی کلی کارایی کنرتولها و رویههای داخلی برای
گزارش دهی مالی داشته باشد( .)2003،E&Yطبق استندرد مفتش داخلی
 12انجمن محاسبات خربه هند ،ارزیابی مفتش داخلی از سیستم کنرتول

کنرتولی کافی درک درستی داشته باشد .مفتش داخلی بهمنظور تدوین
طرح تفتش نیز باید از روشهای کنرتول داخلی ،شناخت الزم را به دست
آورد .او همچنین برای ارزیابی کارایی محیط کنرتولی باید طراحی و
عملیات کنرتولهای داخلی را درک منوده و مستند سازد .به این منظور،
مفتش باید از روشهای رشح نوشته ،رسم منودار و پرسشنامه استفاده
کند .کسب شناخت از کنرتولهای داخلی شامل ارزیابی طراحی کنرتول
و تعیین اجرا یا عدم اجرای آن است( (�Accounting of India The In
 .)2009 ،stitute of Charteredبرای اطمینان از استقرار کنرتولهای
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مقاله ها
قوی در سازمان ،سواالتی؛ چون موارد زیر در نظر گرفته میشوند:
•چه فعالیتهایی ،کنرتول را در سازمان ما امروز و آینده بیشرت
بهبود میبخشند؟
•چگونه میتوانیم رویدادهایی ایجاد کنیم که کنرتولهای مارا در
طی زمان بهبود بخشند؟
•چگونه طرز فکر و فرهنگی ایجاد مناییم که کنرتولهای رشکت
کامل و حامیت کنند؟
فعالیت مؤثر مفتش داخلی در داخل سازمان ،دریافنت پاسخ به این

ارزیابی کفایت و کارایی سیستم کنرتول داخلی سازمان و کیفیت عملکرد
اجرای مسئولیتهای اختصاصیافته ،نشانگر عمده فعالیتهای اساسی
است که بر عهده مفتش داخلی است( .)2005،Fadzil et.atسیستم
کنرتول داخلی دارای طراحی خوب این اطمینان را میدهد که اهداف
سازمان با هزینههایی معقولی انجام خواهد شد .از دیدگاه نظام رهربی
رشکتها ،کنرتولهای داخلی بهعنوان بخشی از سازمان ،باید نسبت به
انواع خطرهایی واکنش نشان دهد که سازمان با آن مواجه اس(ت(�Jokip
.)2009،ii

پرسشها و دستیابی به اهداف موردنظر را کمک خواهد کرد .درواقع،
رشکتهای دارای دستورالعملهای مفتش داخلی مؤثر ،کنرتولهای
بهرتی دارند؛ زیرا این رشکتها ،شیوههای پیرشو را به کار میگیرند و
با انتظارات و اهداف راهربدی معین توسط مدیریت و هیئت مدیره ،هم
گام اند(رحیمیان و توکل نیا .)1391،مفتش داخلی باید بر اساس نتایج
آزمون کنرتولها ،ارزیابی کند ،که آیا کنرتولهای داخلی هامنطور که
در ارزیابی نخستین از خطر کنرتل انتظار میرفت ،طراحیشده و اجرا
میشوند یا خیر؟ ارزیابی انحرافها ممکن است منتج با این تصمیم
مفتش داخلی شود که ارزیابی سطح خطر کنرتل نیاز به تجدید نظر
دارد .مفتشین داخلی باید در نظر داشته باشند که آیا کنرتلهای داخلی
در متام دوره به کار گرفته میشوند یا خیر؟ اگر کنرتول هایکه بهطور
قابلمالحظهای متفاوتاند در زمانهای مختلف استفاده میشوند،
مفتش باید هرکدام را جداگانه در نظر گرفته و ارزیابی مناید مفتشین
داخلی همچنان باید هرکدام را جداگانه در نظر گرفته و ارزیابی مناید.
مفتشین داخلی باید ناکارآمدیهای کنرتول داخلی شناساییشده را،
ارزیابی منوده و سپس تعیین کنند که آیا این ناکارآمدیها بهتنهایی یا
ل توجه یا نقاط ضعف عمده هستند یا خیر؟ مفتش
در مجموع ،کمبود قاب 
داخلی باید کمبودیهای قابلتوجه و نقاط ضعف عمده را به اطالع
مدیریت برساند .مفتش داخلی باید نقاط ضعف سیستم کنرتول داخلی
اصالح نشده را شناسایی منوده و توصیهها و پیشنهادهایی را برای اصالح
آنها ارائه دهد .همچنین باید نظر خود را در مورد آثار احتاملی این
نقاط ضعف بر محیط کنرتول واحد تجاری به مدیریت ارائه منای(د(�Ac
 .)2009 ،counting of India The Institute of Charteredتفتیش و
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ارزیابی سیستمهای کنرتل داخلی
توسط مفتشین مستقل/خارجی
از آنجائی که پاسخگویی به استفادهکنندگان اطالعات ،مستلزم وجود
اطالعات معترب و قابلاتکاست و قابلیت اتکای اطالعات به دالیل زیادی
نیازمند تفتیش آنها توسط شخص مستقل ،از تهیهکننده اطالعات
است .در فرایند پاسخگویی ،مفتش از طریق تعیین اعتبار اطالعات،
ارزشافزوده ایجاد میکند .از سوی دیگر ،اتخاذ تصمیامت اقتصادی و
تخصیص بهینه منابع ،بدون وجود اطالعات معترب و قابلاتکا امکانپذیر
نیست .جریان رسمایههای زمانی بهسوی فعالیتهای اقتصادی برتر رسازیر

مقاله ها
میشود که تصمیامت صاحبان رسمایه درزمینۀ رسمایهگذاری متکی به

و صالح مؤثر تحریفهای با اهمیت است .اجرای کنرتول به معنای

اطالعات بهموقع ،مربوط و قابلاتکا باشد .در این فرایند ،مفتش نقش

وجود کنرتول و بهکارگیری آن توسط واحد مورد رسیدگی است مفتش

حیاتی تعیین میزان اعتبار اطالعات را ایفا میکند(نیکخواه آزاد.)1379،
بخش  302قانون ساربینز -اکسلی الزامی میکند که مدیر اجرایی ارشد و
مدیر مالی ارشد کارایی کنرتول داخلی را ارزیابی منوده و هرگونه نقطه
ضعف در کنرتول داخلی را افشا کنند .که بخش  404این قانون نیز الزامی

مستقل طراحی کنرتول را تفتیش میکند تا رضورت ارزیابی اجرای آن
را مشخص کند طراحی نامناسب کنرتول ممکن است نشانه ضعف با
اهمیت در کنرتول های داخلی واحد مورد رسیدگی باشد.
مفتش باید در اولین فرصت ممکن مدیران اجرایی یا هیئت مدیره را

میکند که رشکت ارزیابی مدیریت از طراحی کارایی سیستم کنرتول

از نقاط ضعف با اهمیت که به نظر وی رسیده است ،در طراحی یا

داخلی را ثبت و ضبط کند و همچنین این قانون خواستار این است که

اجرای کنرتول های داخلی آگاه کند(استانداردهای مفتش بخش 315

مفتش اظهار نظر جداگانه را در مورد ارزیابیهای مدیریت و ارزیابی

بندهای  54و  .)120دستورالعمل مفتش داخلی سازمان معموال روشی

خود از کنرتول داخلی ارایه دهد( .)2009،Ittonenمفتشین مستقل به
عنوان بخشی از مفتش یکپارچه کنرتول های داخلی و صورتهای مالی
گزارش مدیریت را بازبینی کرده و تحت ارزیابی مستقل قرار میدهند.
مفتش مستقل گزارشهای جداگانهای منترش میکند که ارائهدهنده
اطمینان معقول است .گزارش کنرتول داخلی مفتش اطمینانی معقول ارائه
میدهند درباره اینکه آیا رشکت از متام جنبههای عمده؛ کنرتول داخلی
مؤثر را در سطح صورتهای مالی حفظ کرده است یا خیر؟ همچنین
گزارش مفتش از این اطمینانی معقول میدهد که آیا صورتهای مالی،
وضعیت مالی نتیجه عملیاتی و تغییر در جریانهای نقدی را بهصورت
بیطرفانه میکنند یا خیر؟(.)2007،Callaghan et.at
مفتش به منظور تشخیص و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت ناشی
از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی و طراحی و اجرای روش-های
مفتش الزم باید شناخت کافی از واحد مورد رسیدگی و محیط آن شامل
کنرتول های داخلی کسب کند(استاندردهای مفتش ،بخش  ،315بند
 .)2سیستمهای کنرتول داخلی زمانی اطمینان معقول راجع به دستیابی
به اهداف سازمان برای مدیریت و هیئتمدیره فراهم میمنایند که درآن
پنج رکن چارچوب کوزو با یکدیگر کار کنند .سیستمهای کنرتول داخلی
باید به منظور ارزیابی کیفیت اجرا در طی زمان نظارت شون(د(�Iones
 .)2011،cuاگر رشکتی کنرتول داخلی ضعیف داشته باشد دادههای
مالی در پایان سال مالی اختالالت بیشرتی خواهند داش(ت(�Ash
 .)2007،baugh-Akaifeمفتش مستقل باید کنرتول های داخلی مرتبط
با تفتیش را بشناسد؛ کسب شناخت از کنرتول های داخلی شامل طراحی
کنرتول و تعیین اجرای آن است ارزیابی طراحی کنرتول عبارت از تفتیش
توانایی آن بهتنهایی یا همراه با سایر کنرتول ها در پیشگیری یا کشف

سیستامتیک را برای ارزیابی سیستم کنرتول داخلی سازمان و همچنین
پردازش فرایندها ،رویهها و فعالیتها استفاده میکند .مفتشین داخلی
به دنبال این هستند که ناکارآمدیهای عملیاتی و طراحی کنرتول ها را
ارزیابی کرده و حدودی را تعیین منایند که مدیران میتوانند اطمینان
معقول از دستیابی به اهداف سازمان داشته باشند .دستورالعملهای
نظارت و مفتش ،رویههای نظارتی بههم پیچیدهای هستند که میتوانند
بهمنظور جلوگیری کشف و واکنش نسبت به تقلب و سوءاستفاده
اطالعات مهمی را در اختیار مدیریت قرار دهند .عالوه براین فعالیتها
ابزار عمده و اساسی برای سازمان در سنجش کارایی عملکرد محیط
کنرتولی هستند.
که شکل شامره  3نشانگر سلسله مراتب انطباق با بخش  404قانون
ساربینز – اکسلی در یک سال است مرحله نخست مستندسازی و آزمون
انجامشده در حامیت از ارزیابی مدیریت از سیستم کنرتل داخلی را نشان
میدهد مرحله دوم نیز منایانگر مستندسازی و آزمون مفتش مستقل است
پس از شناسایی ناکارآمدیهای کنرتول داخلی آن ناکارآمدیهایی که تا
پایان سال اصالحنشدهاند با توجه ب ه شدت طبقه شده و با همدیگر جمع
میشوند تا تعیین گردد که آیا نقطهضعف عمدهای را تشکیل میدهند یا
خیر ؟ اگر تشکیل نقطهضعف عمدهای را تشکیل دهند آن موقع که باید
بهصورت عمومی منترش شوند.

مشخصههای وجود نقاط ضعف در سیستم کنرتل داخلی
برخی از محققان با تفتیش سازمان ها دچار مشکالت سیستم کنرتول
داخلی؛ مشخصههای مشرتک آنها را برشمرده اند .پس از تفتیشهای
خود یافتند که رشکتهایی که نقاط ضعف عمده گزارش میکنند
پیچیدهتر و کوچکتر و کمرت سودآورند نسبت به رشکتهای که نقاط
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ضعف عمدهای گزارش منیکنند .همچنین اشبا -اسکایف و همکاران

منیکند اما به هرحال نقطه رشوع مهمی است .مفتش داخلی باید به

( )2007عنوان کردند رشکتهایی ناکارآمدی کنرتول داخلی گزارش

وسیله انجام ارزیابی و ارائه پیشنهادها ،کارایی مستمر و رو به رشد سیستم

میکنند که در معرض خطر مفتش گسرتدهتری قرار دارند ،عملیاتی
پیچیدهتری داشته و منابع کمرتی برای رسمایهگذاری در کنرتل داخلی
دارند .و احتامل استفاده از مفتش برجسته در آنها بیشرت است(  (�Ash
 .)2007،baugh-Skaife et.atژانگ و همکاران ( )2007در تحقیقات

کنرتول داخلی را هم مورد تفتیش قرار میدهد و هم به آن کمک میکند.
جایگاه سازمان مفتش داخلی باید به گونهای باشد که مفتش داخلی
بتواند وظایف خود را به وجه احسن انجام دهد .مفتش مستقل ،طراحی
کنرتول را تفتیش میکند تا رضورت ارزیابی اجرای آن را مشخص کند.

خود یافتند رشکتهای که کمیته مفتش آنها تخصص مالی کمرت و

طراحی نامناسب کنرتول داخلی میتواند نشانه ضعف با اهمیت

و اخیرا ً مفتش خود را تغییر دادهاند ،بهاحتامل بیشرتی کنرتول داخلی

در کنرتولهای داخلی واحد مورد رسیدگی باشد .مفتش مستقل باید از

تخصص مالی غیر حسابداری دارد ،مفتشین آنها استقالل کمرتی دارند
همراه با نقاط ضعف خواهند داشت(.)2007،Zhang et.at

کنرتولهای داخلی مرتبط به مفتش شناخت کسب کند .کسب شناخت

از کنرتولهای داخلی شامل ارزیابی طراحی کنرتل و تعیین اجرا با عدم

نتیجهگیری

اجرای آن است .در مجموع و با توجه به تحقیقات انجامشده ،میتوان

کنرتول داخلی ،فرایندی است که بهوسیله مدیریت و سایر کارکنان

گفت که وجود گزارش کنرتولهای داخلی ،بیشرت موجب قابلیت اعتامد

طراحی و اجرا میشود تا از دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی
درزمینۀ قابلیت اعتامد گزارش دهی مالی ،اثربخشی ،کارایی عملیات و
رعایت قوانین و مقررات مربوط ،اطمینانی معقولی به دست آید .نقاط
ضعف موجود در سیستم کنرتل داخلی میتواند مربوط به نقاط ضعف
در طراحی کنرتلها باشد؛ یا مربوط به نقاط ضعف در عملیات کنرتل
داخلی باشد .مستندسازی و ارزیابی کنرتول داخلی در سطح واحد
تجاری ب ه تنهایی چشمانداز کاملی از کنرتول داخلی واحد تجاری فراهم
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اطالعات منترششده رشکت میشود و تا حد قابلمالحظهای ویژگی
مربوط بودن اطالعات را نیز تقویت میکند .پس میتوان نتیجه گرفت
که گزارش کنرتولهای داخلی از دیدگاه همه گروههای استفادهکننده
موجب افزایش کیفیت (ارزشمندی) اطالعات منترششده رشکت بهویژه
بعد از قابلیت اعتامد اطالعات میشود .همچنین تهیه گزارش کنرتولهای
داخلی درصورتیکه بنابر قانون الزامی شود ،موجب بهبود (شفافیت)
گزارش دهی مالی رشکت خواهد شد.

مقاله ها

اداره عالــی تفتیــش در راســتای تحقــق
پــان عمــل مبــارزه علیــه فســاد اداری
بابت سال مالی ۱۳۹۸
اداره عالی تفتیش پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری بابت سال مالی

اداری متام اسناد و گزارشهای مهم و مرتبط را بعد از غور و تفتیش با

 ۱۳۹۸خویش را با توجه به مفاد اسرتاتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری،

استناد از اسرتاتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری و سایر اسناد مطالعه و

مصوبات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ،قانون

مورداستفاده قرار داده است.

مبارزه علیه فساد اداری و احکام شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه
علیه فساد اداری و با در نظر داشت اولویتهای محیط کاری اداره که
شامل فعالیتهای مسلکی واداری میگردد ترتیب ،تدوین و اجرا منوده
است .بنابراین میتوان گفت پالن برنامه عمل مبارزه علیه فساد اداری
نهتنها کار تخنیکی و مسلکی را بهبود و مؤثریت بخشیده بلکه روند
حسابدهی و حسابگیری را در پروسه تفتیش تقویت منوده و به اصل
شفافیت ممد واقعشده و زوایای کاری را که بیان کوتاهی امور بوده را

میکانیزم نظارت و ارزیابی از تطبیق پالن عمل
بهمنظور نظارت از تحقق و اجراآت پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری
کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری و حاکمیت قانون اداره ،مبنی بر حصول
اطمینان از نظارت و اجرای بهموقع فعالیتهای مندرج این پالن عمل و
سایر امور مربوط به مبارزه علیه فساد اداری اداره تشکیل گردیده است.
ریاست تفتیش داخلی و کنرتول کیفیت اداره عالی تفتیش وظیفه

برطرف منوده است.

سکرتریت کمیته مبارزه علیه فساد اداری و حاکمیت قانون را در اداره

روند تدوین پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری

عالی تفتیش به عهده داشته و از تطبیق و تحقق آن نظارت منوده  ،به

الف -ایجاد کمیته کاری بهمنظور ترتیب پالن؛ یک گروپ کاری
متشکل از رؤسای ریاستهای مربوطه اداره عالی تفتیش ،مبنی بر
دریافت نظریات ،پیشنهادها و دیدگاهی کاری که شامل متام واحدهای
تشکیالتی ،جوانب ذیدخل با هامهنگی سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد
اداری تحت نظر معاونیت مسلکی اداره تشکیل گردیده است .همچنان
جلسات ربعوار مبنی بر هامهنگی و بخشهای ذیربط جهت نظارت از
چگونگی تحقق پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری که تحت ریاست
معاونیت مالی واداری صورت میگیرد و دراین جلسات چگونگی
اجراآت شعبات ذیربط موردبحث و مداقه قرارگرفته و به مواردی بعدی
پالن رهنامییهای مسلکی ارائه میگردد.
ب -مطالعه منابع ،کمیته داخلی در تدوین پالن عمل مبارزه علیه فساد

کمیته مربوطه عنداملوقع گزارش ارائه میمناید .همچنان این ریاست از
جانب اداره عالی تفتیش در نهادهای ذیربط و سکرتریت ویژه مبارزه
علیه فساد اداری منایندگی میمناید.
باید خاطرنشان ساخت ،تدوین پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری با
متام ریاستها و بخشهای اداره عالی تفتیش رشیک ساختهشده؛ تا
بعد از شناسایی نقاط معروض به خطر متعاقباً با کمیسیون مبارزه علیه
فساد اداری اداره عالی تفتیش موردبحث قرارگرفته بعدا ً مطابق به نظریات
اعضای کمیسیون اولویتهای مبنی بر محورهای اسرتاتیژی ملی مبارزه
علیه فساد اداری اهداف تعین و تدوین گردیده است.
شناسایی خطر و آسیبپذیری ساحات معروض به فساد ،تحت عنوان
عملیه ارزیابی تطبیق معیارات بیناملللی تفتیش و برنامه چهارچوب
اندازهگیری اجراآت اداره عالی تفتیش با همکاری نهاد انکشافی مبتکر
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(انتوسای)( )IDIانجام گردیده است که متکی به مشاهدات و سفارش

ȿراهاندازی برنامههای آموزشی و آگاهی دهی برای منایندگان
جامعه مدنی و رسانهای در تفتیش عملکرد و رشیک ساخنت
پالن تفتیش عملکرد با منایندگان واحدهای نامربده.

شامل پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری در سال مالی  1398بوده است.

ȿتطبیق بخش از پالن همکاریهای مشرتک و ارتقای ظرفیت
مسلکی مفتشین با نهاد تفتیش کشور سویدن و تحقق چهار
برنامه.

گزارشهای یادشده بخصوص در بخشهای مسلکی تفتیش رعایت
قوانین و مقررات ،تفتیش عملکرد ،تفتیش مالی ،مدیریت کنرتول کیفیت
خطوط اساسی بنجامرک های ششگانه که شامل پالن مبارزه با فساد
اداری سال مالی  1398اداره عالی تفتیش گردیده ذیالً برمیشامریم:
بنجامرک اول :ترتیب و نهایی سازی رهنمود مدیریت کنرتول کیفیت.
بنجامرک دوم :بازنگری و تجدیدنظر قانون اداره عالی تفتیش و بازبینی
و نهایی سازی پالیسی تفتیش.
بنجامرک سوم :اجرای تفتیش عملکرد (در سه مرجع) با اشرتاک
منایندگان نهادهای جامعه مدنی و رسانهای.

ȿنهایی سازی طرح قانون اداره عالی تفتیش در مطابقت به
معیارات انتوسای.
ȿبازرسی پالیسی تفتیش.
ȿاجرای بازرسی مشارکتی در سه مرجع.
ȿپیگیری از تحققیافتهها و سفارشها بازرسی.
ȿتشخیص کارمندان که داراییهایشان ثبتنشده و توزیع و
جمعآوری فورمه های ثبت داراییها و ارائه آن به مراجع ذیربط.

بنجامرک چهارم :پیگیری از تحققیافتهها و مشاهدات تفتیش در (10

ȿامضاء تفاهمنامه همکاری تخنیکی درزمینۀ بازنگری قوانین امور
مالی و حسابی به وزارتهای مالیه و عدلیه.

بنجامرک پنجم :تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره.

ȿتجدیدنظر روی میکانیزم پیگیری یافتهها و سفارشهای تفتیش
و تصویب آن.

مرجع) بودجوی مرکزی.

بنجامرک ششم :همکاری تخنیکی بهمنظور بلند بردن ظرفیتهای
تفتیش با نهادها وادارات بیناملللی تفتیش و همکاری تخنیکی سهجانبه
با وزارتهای محرتم مالیه و عدلیه.

ȿبرگزاری برنامه آموزشی بهمنظور ارتقای ظرفیت بررسان بخش
تصدیها ورشکت های دولتی اداره مبنی بر تفتیش استخراج
معادن.

هکذا در پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری اداره عالی تفتیش فعالیتهای

ȿنرش اطالعات در مورد اداره و فعالیتهای به شمول پالنها،
گزارشهای کاری و گزارش از فعالیتهای نظارتی از قبیل نظارت
از اجراات ادارات در مطابقت با ماده پانزدهم قانون دسرتسی به
اطالعات طی سال .1398

شاخصها در نظر گرفتهشده با رویدادهای جدید و سعی و تالش

بنابراین گزارش از چگونگی تحقق فعالیتهای درجشده در پالن عمل

اساسی ،نتایج متوقعه ،چالشها و خطرات ،راههای حل و تدابیر جهت
رفع چالشها با میعاد و اجرای فعالیتها در ( )5محور در نظر گرفتهشده
و شعبات ذیربط در چارچوب پالن نامربده به اجرای فعالیتها تطبیق
هدفمند و همهجانبه اجراآت میمنایند .یعنی پالن نامربده هدف محور
و نتیجه محور میباشد.
تحقق فعالیتهای اداره عالی تفتیش در پرتو برنامه عمل مبارزه علیه فساد
اداری موضوعات ذیل را در برمیگیرد:
ȿترتیب و منظوری رهنمود کنرتول کیفیت.
ȿانجام سفرهای والیتی مقامات اداره بهمنظور نظارت از دفاتر
والیتی و تیمهای تفتیش.
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مبارزه با فساد اداری در فارمت واصله از جانب سکرتریت محرتم ویژه
مبارزه علیه فساد اداری طی سهربع سال مالی ترتیب و پیوست اسناد الزم
اثباتیه با آن سکرتریت محرتم از طریق ایمیل و هارد کاپی ارسال میشود.
نتیجه اینکه تبعات مثبت تحقق پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری اداره
عالی تفتیش به شفافیت ،حسابدهی ،تحکیم و تقویه دستاوردهای امور
مسلکی ،معیاری سازی اداره ،اجرای مؤثر وظایف و مسئولیتها و
درنهایت به روند حکومتداری خوب ممد واقع گردیده است.

مقاله ها

په مالي اواداري جرایموکې د عدلي تعقیب د پړاونو په ترڅ کې دپلټونکي
اغیزناکه ارزښت

محمد ظریف علم استانکزی
په عام ډول جرایم په ټولنه کې منفي اغیزه لري د جرم له ارتکاب رسه د
ټولنې نظم خرابیږي ،د قانون ټینګښت په ټولنه کې له منځه ځي ،ګډوډ
ي او انارشیزم ته الره خالصیږ ي .پدغه لحاظ په ټولنه کې د حکمتونو
لخوا داسې ادارې منځته راځي تر څو د جرایمو مخه ونیيس او ټولنه کې
د قانون ټینګښت پلې کړي.
دغه راز ادارې له جرایمو رسه د مبارزې دوه هوډه لري ،ملړی مخکې
لدینه چې په ټولنه کې جرایم واقع يش د جرایمو د مخ نیولو لپاره مخکیني
تدابیر وضع کوي تر څو جرایم په ټولنه کې اصالً واقع نيش او ټولنه له
رضر نه خالصه وي ،دټولنې نظم به نه خرابیږي د قانون نقض او ماتول
به هم صورت نه مومي ،کچیرې ټولنې پدغه ملړي پړاو کې کامیابه يش
ډیر ارزښتانکه او منطقي تدبیر کیدای يش ،آزاده اشخاص هم زندان
ته نه ځي او زندانونه نه ډکیږي ،خو کله کله ټولنه کې مختلف عوامل د
جرایمو د ارتکاب محل ګرځي پدغه حالت کې دوهم تدبیر چې د مجرم
محاکمه کول دي صورت مومي ،ټولنه ناچاره ده چې د جرم مرتکب ته
سزا ورکړي تر څو د مجرم لپاره داصالح سبب يش او د نورو اشخاصو
ته پند او عربت يش.
وروسته له پورتنۍ لنډې رسیزې د ځانګړې موضوع په اړه د ذکر وړ
ده چې په ملړۍ کې باید مايل او اداري جرایم په لنډ ډول توضیح يش
وروسته د مفتش او بررس نقش تعریف او د هغه ارزښت د مايل او اداري

جرایمو په څیړنه کې د عدلې تعقیب په پړوانو باندې رڼا واچول يش.
مايل او اداري حقوق په عامه حقوقو کې شاملې څانګۍ دي چې یو
خوایې دولت او بل خوایې د ټولنې افراد تشکیلوي:
 -1مايل حقوق د دولتونو لخوا په ماليې او محصول رسه د دولت د مايل
سمبالتیا لپاره د قانون له حکمونو رسه سم د ټولنې په افرادو وضع کیږي
لکه څرنګه چې د اسايس قانون ( )۴۲ماده داسې ترصیح کوي:
(هر افغان مکلف دی د قانون له حکمونو رسه سم دولت ته مالیه او
محصول ورکړي ،هیڅ راز مالیه او محصول د قانون له حکمه پرته نه وضع
کیږي ،د مالېې او محصول اندازه او ورکړې ډول یې د ټولنیز عدالت په
رعایت د قانون په وسیله ښودل کیږي).
فرعي قوانین د دغې پورتنۍ مادې پر بنسټ د مالیې او محصول په برخه
کې وضع شوي دي ،د بیلګي په ټوګه د عوایدو د مالیاتو قانون ،او د
ګمرکاتو قانون د ګمرکي محصول په اړه.
د ذکر شوي قوانینو له احکامو رسغړونه کله کله اداري تادیبات را منځته
کوي چې په اداري جرایمو رسه د ادارې لخوا پر رسغړونکي تطبیقیږي،
او کله کله له مالیې او محصول نه تیښته د جزاء کود د احکامو پر بنسټ
چې د جزاء او جرم د قانونیت قاعده وجود ته رايش او د جرم عنارص
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مقاله ها
تکمیل يش دغسی عمل جرم ګڼل کیږې او د عديل تعقیب الندې راځي.
تیښته له ګمرکي محصول نه قاچاق جرم دی چې د ( )۷۸۶ – ۷۷۷مادې
پوري د جزاء کود کې جرم ګڼل شوی او مرتکب د سزا وړ ګڼل کیږي.
او همدا راز مالیايت جرایم په (  )۷۹۹ – ۷۹۵مادې پوري د جزاء کود په
احکامو کې جرم ګڼل کیږي ،چې ورسته به د مفتش نقش پدغه جرایمو

تفتیش ،د عملکرد تفتیش او مالی تفتیش) هریو په خپل وار رسه د
ځانګړي معیارونو په ترڅ کې کیداي يش مايل ،حسايب او اداري جرایمو
رسه مخ يش ،چې اداري ،مايل او حسايب جرایم د تفتیش په مرحله کې
د جزاء د حقوقې قاعدې پر بنسټ( د جرم او جزاء د قانونیت) په نظر کې
نیولو رسه په اداره کې عمل جرم و ګڼل يش ،د پلټنيې د عايل ادارې د
قانون د ( )۱۶مادې پر بنسټ د جرم د تثبیت په صورت کې مفتش مکلف

کې واضح کړو.

دی ترڅو قضیه عديل او قضایي بنسټونو ته احاله کړي ،ذکر شوې ماده

 -2اداري حقوق :دغه د حقوق څانګه په عامه حقوقو کې شامل ده ،د

داسې حکم کوي:

پورتني توضح په نظر کې نیولو رسه په اداري برخه کې هم په ټولنو کې د

( د پلټنې عايل اداره مکلفه ده په پلټل شوو سندونو کې د جرمي مواردو د

ادارې د ښه نظم او تنظیم لپاره قوانین وضع کیږي ،اداري قوانین کیدای
يش د هر اداري دولتی سکتور لپاره ځانګړي قانون وي لکه د عامې
روغتیا د وزارت لپاره د د عامې روغیتا قانون ،د پلټنې عايل ادرې ته د
پلټنې عايل ادارې قانون او یا په عام ډول اداري قوانین د عامه دولتی
ادارو لپاره وضع کیږي لکه د بیلګې په ډول د ملکي خدماتو د کارکونکو
قانون ،د تدارکاتو قانون چې لومړی قانون د ملکي خدماتو د کارکونکو
د ګامرنې او حقوقو په اړه احکام وضع کوي دوهم قانون د عامه وجوهو
نه چې دولت تهیه او تدارک کوي د هغو د منظمې سمبالتیا لپاره احکام
وضع کوي.
پورتني اداري قوانین که چیري نقض يش یا به دغه نقض اداري تخلف
وي او یا به جرمي تخلف که چیري مفتش د تفتیش په صورت کې اداري
تخلف پیدا کړلو پدغه صورت کیدای يش مفتش متخلف کارکونکي ته
اداري تادیب پیشنهاد کړي او که چیرې دغه تخلف جرمي صبغه درلوده
پدغه صورت کې مفتش قضیه عديل ارګان ته راجع کوي.
وروسته د پورتني مطلب له بیان نه باید توضیح يش چې عديل تعقیب
پړاونه عبارت دي د ( کشف مرحله ،د تحقیق او د دعوی د اقامې مرحله
او د محاکمې مرحله) چې په الندې ډول هر یو ته د مفتش د نقش پدغو
پړاونو کې لنډه کتنه کوو.

الف) د مفتش دنده د کشف په پړاو کې:
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ درې قسمه تفتیش او پلټنې وجود لري چې
د افغانستان د پلټنيې د عايل ادارې قانون هم هغه معین کړي دي هغه
درې ګونې تفتیش او پلټنې عبارت دی له ( د قوانینو او مقرراتو د رعایت
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تشخیص په صورت کې ،قضیه د عديل تعقیب په غرض اړوندو مراجعوته
وړاندې کړي).
د قانون د پورتني حکم پر بنسټ د بیلګې په ډول که چیرې مفتش په
اداره کې اختالس او غدر جرم د اسنادو د تفتیش په ترڅ کې مشاهده
کړي او هغه مستنده کړي پدغه صورت کې مفتش د جزایی اجراآتو د
قانون د ( )۲فقرې د ( )۴مادې پر بنسټ د قضایی ضبط مامور صفت
کسبوي او قضیه باید د عديل تعقیب په ملړي پړاو یعنی کشفي مرحله کې
تکمیل او رسه له اسنادو ،د مرتکب تثبیت ،او هغه قانوين ماده چې دغه
عمل جرم ګڼي څارنوايل ته احاله کړي.
د پورته توضیح په نظر کې نیولو رسه دا جوته کیږي چې مفتش مايل،
حسايب او اداري جرایمو کې د تفتیش په مرحله کې د قضایی ضبط
مامور حیثیت لري او کوالی يش چې جرم کشف او کشفي پاو تکمیل او
قضیه څارنوالۍ ته احاله کړي.

مقاله ها
ب) د مفتش دنده د تحقیق په پړاو کې:
د مفتش اسايس دنده په اداره کې اصالحات راوستل دي چې وروسته

(اهل خربه :هغه مسلکي یا فني شخص دی چې په ټاکلې رشته « څانګه
« کې د تخصص ،کايف معلوماتو او تجربې لرونکی وي )

له تفتیش او برريس څخه خپل نظر ادارې رسه په کتبی ډول رشیکوي

د دغه تعریف پر بنسټ د افغانستان د پلټنې عايل اداره مسلکي کارکونکي

او خپل سفارشات ورته بیانوي خو کله کله بعضی نورې دندې هم قانون

په مايل او حسايب برخه کې تخصص ،تجربه او مهارت لري پدغه لحاظ

مفتش ته ور په غاړه کړي دي هغه په مايل ،حسايب او اداري جرایمو

د اهل خربي صفت کسبويل يش ،محاکم په مايل او حسايب مسایلو چې

کې د قضایی ضبط مامور په صفت اداري تخلفات چې جرم ګڼل کیږي

ورته اقامه شوي وي او د هغو مسایلو د حل او فصل لپاره د مسلکي

د کشف په صورت کې څارنوالۍ ته احاله کوي چې مخکې د دغه

کارکونکو نظر ته اړتیا پیدا کړي پدغه صورت کې د مفتش نقش د اهل

صالحیت ذکر وشو ،خو یوه بله دنده هم کله کله قانون د مفتش په غاړه

خربه په صفت په محکمه کې ثابتیداي يش ،لکه څرنګه چې د جزایی

ږدي ،هغه د اهل خربی دنده ده کله داسې واقع يش چې تحقیقی ارګان

اجراآتو د قانون په ( )۴۴مادې کې محکمې ته واک ورکول شوی تر څو

لکه څارنوالۍ په ځینو مايل ،حسايب او اداري پیچلو مسایلو کې د پلټنې

له اهل خربې نظر نه د قضیو په حل او فصل کې استفاده وکړي ذکر شوې

له عايل ادارې څخه مرسته غواړي تر څو هغه مسایل ورته د مسلکي اړخ

ماده داسی حکم کوي:

نه روښانه کړي ،له دغه کبله مفتش د تحقیق په پړاو کې د اهل خربه رول

( که چیرې وړاندې شوي سندونه او ماديې ادله « قراین « د قضیې د اثبات

او نقش لوبوي چې څارنوالۍ ته په مايل ،حسايب او اداري جرایمو کې
روښانتیا برابرولی يش ،ترڅو څارنوايل وکوالی يش د عدالت پر بنسټ
د مفتش مسلکي مالوماتو پر بنسټ خپل تحقیق ته انکشاف ورکړي او
عادالنه تصمیم ونیيس.

او د هغې د مرتکب د پیژندلو لپاره مسلکي ،تخصيص او فني ارزونه
ایجاب کړي ،د قضایی ضبط مامور ،څارنوالۍ او محکمه کوالی يش په
خپل تجویز د اړخونو د غوښتنلیک له مخې ،د احوالو تثبیت او حقیت ته
د رسیدو په منظور یې په هکله د اهل خربه نظر و غواړي).

د پلټنې د عايل ادارې قانون په ( )۳فقرې ( )۱۷مادې کې
دايس حکم کوي:
(څارنوالۍ او محکمې د مايل او حسايب جرمونو د قضیو د تحقیق او
محاکمې په بهیر کې د پلټنې عايل ادارې له پلټونکو څخه د اهل خربه
وو په توګه ګټه اخيل).
همدا راز د جزایی اجراآتو قانون په ( )۴۴ماده کې څارنوايل او محکمې
ته دا صالحیت ورکوي تر څو په مختلفو مسایلو کې د اهل خربې نظر تر
السه کړي په مايل ،حسايب او اداري مسایلو کې اهل خربه د پلټنې عايل
اداره د دولت په چوکات کې فعالیت لري چې پدغه برخه کې مسلکي او
تخصيص کارکونکي لري.

ج) د مفتش دنده د محکمې په پړاونو کې:
اهل خربه د جزایی اجراآتو قانون په ( )۳۳فقرې( )۴مادې کې داسې
تعریف شوی دی:
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Rising to the challenge
In early 2018 he was appointed chairman of a special commission for Kabul Bank Receivership, seeking to recover nearly US$1bn that had been
embezzled from Kabul Bank, which had collapsed in 2010. ‘This was a
real challenge,’ Haqmal recalls. ‘I had to deal with so many people at so
many different levels, both inside and outside government. Trying to recover the money was a complex task.’
After chairing the commission from March to December 2018, he was
offered the position of deputy defence minister, a civil appointment, where
he had responsibility for acquisition, logistics and support. ‘This was also
quite a challenge, though of a different sort,’ says.
These were challenges that Haqmal rose to so effectively that in March last
year he was appointed the country’s auditor general and head of the SAO,
Afghanistan’s public spending watchdog. The job of overseeing a body
that conducts audits, strengthens internal controls, promotes accountability and transparency, and fights corruption could have been made for him.
‘This is my area, my profession, my interest,’ he says. ‘I have achieved a
major ambition.’
He is in charge of public financial management, with the SAO’s audit
work providing assurance for the country’s fiscal strategy, budgeting and
accountability. Afghanistan’s supreme audit institution celebrates its centenary in 2020 (it was set up under the name of the Control and Audit Office soon after the country gained independence in 1919) and is grappling
with significant internal and external challenges.
‘Internally, there is a real shortage of professionally certified staff, both in
our SAO and throughout the country,’ Haqmal says. ‘This in turn affects
our ability to fully apply and comply with international public sector auditing standards. Having low professional capacity limits what we can do.
‘At the same time, our work on performance audits also requires professional capacity, but we have insufficient manpower to cover the full scope
of financial audits for state-owned enterprises and corporations. We also
have to audit grants that have been made, mostly through the World Bank.’
Perhaps unsurprisingly, Haqmal says security can sometimes affect accessibility for his auditors. But there are also challenges in attracting and retaining qualified staff. The lack of qualified staff becomes apparent in the
quality of financial statements, he says. Organisations that are subject to
audit do not have the capacity to produce appropriate accounts, and when
weaknesses and deficiencies are identified, there may not be the capacity
to address these areas.
Fraud is always a risk too. Haqmal says: ‘Auditors are always sceptical,
and as a result a large number of suspected fraud cases are referred to the
attorney general.’
Professionalisation initiative
To address these problems, he is pursuing a strategy of professionalisation.
Internal training courses have been run and, with the help of the World
Bank, there is now a 20-strong team of qualified and part-qualified staff in
the SAO, including ACCA members, finalists and affiliates.
Putting his experience as an audit lecturer at the American University of
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Afghanistan to good use, Haqmal has
also established a professional training
centre, developing a curriculum that covers auditing, accounting, international
standards, public sector finance and IT, as
well as Afghan business and administration law.
Other plans include the development of
legislation to give his office independent
power to carry out audits, ‘although this
will depend on the outcome of the political situation’, Haqmal cautions – a reference to the as yet unknown outcome of
the presidential elections.
‘The president is committed to the SAO
and wants to see professional accountants
working for the office,’ he says.
Haqmal is addressing the internal governance of his own office to ensure an
appropriate level of transparency, and is
currently looking to appoint an external
audit firm to audit the office. ‘We will
publish annual performance reports,’ he
says, pointing out that he is required to
report to a number of stakeholders, such
as the president, the national assembly,
the public, the World Bank and other development partners.
Haqmal is optimistic about the future of
the public sector audit profession in his
country, and the wider accountancy profession. It may take time but the establishment of CPA Afghanistan – currently
the country’s sole professional accountancy organisation – will help to address
the capacity issues his office faces. ‘The
setting up of CPA Afghanistan has helped
to create a good working environment for
accountancy professionals,’ he says.
There is still a long way to go, but the
accountancy profession in Afghanistan
has made considerable ground towards
the ultimate destination of creating a financial service capacity suitable for a
modern economy. The hope must be that
it will be as successful as Haqmal’s own
journey has been, from Sar-e-Pol to the
heart of government in Kabul.
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Afghanistan’s auditor general Mohammad Naiem Haqmal
FCCA is pulling out all the stops to build a cadre of qualified
professionals in a country that sorely needs them
The numbers for Afghanistan are daunting. The World Bank puts the country’s GDP per capita at US$521 (placing it 174th among 180 economies)
and ranks it 167th out of 190 economies for ease of doing business, while
its position on Transparency International’s corruption perception index is
170th out of 180 countries. All the while, fighting continues between government forces and the Taliban, inflicting 3,800 civilian casualties between
January and June 2019 alone.
Instability and economic uncertainty are the watchwords, but with the
Supporting of international agencies, the Afghan government is moving
to create a more sustainable and stable environment. Its initiatives include
creating an accountancy profession within the country – the professional
accountancy organisation CPA Afghanistan was set up two years ago – and
the capacity to carry out audits of the financial activities of government
bodies and organisations throughout the country.
A decade ago the Afghan capital Kabul, a city with a population of of
almost four million inhabitants, had just a handful of qualified accountants. Mohammad Naiem Haqmal FCCA himself, who was appointed auditor general and head of the Supreme Audit Office (SAO) in March last
year, only qualified as an ACCA in 2012 – one of just 30 or so currently
in Kabul.
Continuous learning
Haqmal’s journey from Sar-e-Pol province in the north of the country to
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the role of auditor general in the capital
has taken in a wide swathe of sectors
– aid and development agencies, government ministries, private enterprise,
financial services – and a degree in applied accountancy from Oxford Brookes
University in the UK. Since June 2017 he
has also been a member of the Ministry
of Finance’s Professional Qualifications
Committee which is working to establish
strong foundations for a sustainable accountancy profession in Afghanistan.
Throughout, Haqmal has been guided by
a desire to keep learning, whether through
the ACCA Qualification or professional
experience, and to give back by helping
others gain an accountancy qualification.
Now, though, with the country awaiting the overdue result of the presidential
election held in September, 39-year-old
Haqmal is able to reflect on his career, the
challenges he has faced, and his plans for
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Capacity Building should be an integral part of any SAI’s strategy
Supreme Audit Institutions (SAIs) rightly continue to face high expectations in their work of holding governments accountable for
their stewardship of public funds, ensuring governments’ integrity
and transparency, as well as providing value-adding recommendations to public sector organizations to deliver efficient and effective
services to the public. Similarly, SAIs are expected to work with integrity and due care and meet the highest professional standards. To
remain credible and effective, SAI employees should possess competencies and skills which exceed the standards that SAIs expect the
organizations they audit to achieve.
In addition, SAIs need to continuously upgrade their staff-capacity
for the following reasons:
•
Public sector organizations are constantly changing in size,
scope, complexity and nature of operations depending on organizational development, demand and expectations from society.
•
Government organizations are continuously upgrading their
methodologies and processes alongside technological developments
in various sectors, including service delivery and financial management.
•
There has been an increasing trend of shifting the focus of
information analysis from a quantitative to a qualitative approach.
•
The emergence of new types of audit services as opposed to
the traditional compliance audit, inlcuding SAIs providing consulting or advisory services to public sector organizations.
•
Auditing standards and audit methodology are constantly updating.
•
Staff turnover leads to trained staff being replaced with new
and fresh blood that requires capacity building.
•
SAIs are experiencing an expansion in the scope of their audit work, which requires them to recruit and train new staff.
Hence, for SAIs to fulfill their mandates as effectively as possible,
they must continually re-evaluate and reassess the capacity of their
staff and invest in professional development to plug existing gaps.
Capacity development should therefore be one of the key components of any SAI’s strategy. In this way, staff capacity is upgraded
to meet the highest required standard and ensures that a culture of
continual improvement is embraced.
Based on my understanding of the SAI-Afghanistan environment,
one of the most efficient and effective approaches to capacity building could be an in-house training center. The in-house training center
could be established with the responsibilities to plan and deliver both
short- and long-term capacity building programs. The short-term capacity building programs can be planned to use the results of annual
training need assessments (TNA), including the feedback from the
quality assurance (QA) department of the SAI and results of performance appraisal. The long-term capacity building programs can be
designed based on the entry (recruitment) criteria of the respective
SAI.

The in-house capacity development
center can better appreciate what suits
the SAI and can easily determine any
gaps in capacity. In-house capacity
building arrangements are more flexible, controllable and sustainable.
However, specialist external experts
can always be invited as trainers on a
need-basis. This may be supplemented from other SAIs’ capacity development support. At the same time,
continuous professional development
(CPD) needs to be mandatory for audit
staff and should be a policy requirement part of annual performance appraisal.
Staff capacity has direct impact on the
quality of services and should not be
compromised at any cost. Moreover,
for better management of human resources, training reserves in terms of
labour hours, while allocating resources and preparing
the annual audit plan, is always required.
Mohammad Naiem Haqmal
Auditor General, Supreme Audit
Office of Afghanistan

Audit  1 Issure  2019
1398  سال  شامره اول تفتیش

60
60

