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نگاه کلی به ادارۀ عالی تفتیش

2,1.  معرفی مخترص ادارۀ عالی تفتیش

ــی و  ــور مال ــدۀ ام ــی کنن ــاد بازرس ــن نه ــی تری ــش عال ــی تفتی ادارۀ عال

حســابی، عملکــرد، سیســتم های تکنالــوژی معلوماتــی ادارات بودجــوی 

ــا  ــای آن ه ــده گی ه ــات ومناین ــز و والی ــا در مرک ــای دوم آنه و واحدی ه

و  شــاروالی ها  دولتــی،  رشکت هــای  و  تصدی هــا  کشــور،  خــارج  در 

ــؤلیت های ادارۀ  ــا و مس ــد. صالحیت ه ــی میباش ــک جهان ــای بان پروژه ه

ــر  ــده و ب ــح گردی ــش  توضی ــی تفتی ــون ادارۀ عال ــش در قان ــی تفتی عال

مبنــای قانــون نامــرده ادارۀ عالــی تفتیــش صالحیــت تفتیــش اجــراآت 

ــد. ــی باش ــه را دارا م ــکتور عام ادارات س

بــه منظــور تطبیــق قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش و تحقــق معیارهــای 

ســازمان بیــن املللــی نهاد هــای عالــی تفتیــش INTOSAI، ادارۀ عالــی 

ــا  ــر، ب ــه اهــداف اجــرای تفتیش هــای مؤث ــا ب ــد ت تفتیــش تــالش مینامی

ــد. ــه برس ــکتور عام ــتقالنه در س ــت و مس کیفی

ادارۀ عالــی تفتیــش بــرای اولیــن بــار در ســال 1300 هـــ ش تحــت نــام 

“دیــوان ســنجش”  بــه منظــور تفتیــش عوایــد و مصــارف دولــت کــه آیــا 

حقیقتــاً عوایــد و مصــارف دولــت موافــق نظامنامــه بودجــۀ ایفــا گردیــده 

اســت یــا خیــر؟ ایجــاد گردیــد. بعــداً ایــن اداره در ســال 1321 هـــ ش 

ــی  ــدارت عظم ــر ص ــر اث ــبات، زی ــی محاس ــش عموم ــت تفتی ــام ریاس بن

ــه فعالیــت آغــاز منــود و هــدف آن بازرســی امــور مالــی  وقــت ایجــاد و ب

ــه  ــای عام ــت از دارایی ه ــی و حراس ــا و ادارات دولت ــابی وزارت ه و حس

را تشــکیل میــداد. در ســال 1333 هـــ ش بــه اســاس تصویــب شــورای 

ملــی وقــت اداره نامــرده بنــام دیــوان محاســبات مســمی گردیــد، 

چنانچــه در قانــون محاســبات عمومیــه ســال 1333 )35( مــاده در مــورد 

صالحیت هــا و وظایــف دیــوان محاســبات و مکلفیت هــای ادارات در 

ــده اســت. ــح گردی ــر آن ترصی براب

عمومــی  تفتیــش  ریاســت  بــه  محاســبات  دیــوان   1341 ســال  در 

ــام  ــن ن ــت همی ــۀ آن تح ــن اصولنام ــام داده و اولی ــر ن ــبات تغیی محاس

نافــذ و در ســال 1344 تعلیامتنامــه تفتیــش عمومــی محاســبات نیــز بــه 

ــید. ــب رس تصوی

در ســال 1356  قانــون دیگــری نافــذ شــد. در ایــن قانــون اســم ریاســت 

بخش دوم

عمومــی تفتیــش محاســبات مثــل گذشــته بنــام دیــوان محاســبات 

یادگردیــده اســت. مطابــق بــه مــاده )6( قانــون یادشــده ریاســت دیــوان 

ــه مقــام ریاســت جمهــوری گردیــده بــود. محاســبات مربــوط ب

در ســال 1359 مقــررۀ جدیــد تفتیــش کــه آمیختــه بــا معیارهــای 

ســازمان بیــن املللــی تفتیــش INTOSSAI – ISSAI و تفتیــش 

ــوان محاســبات  ــود نافــذ و دی اتحــاد شــوری و ماملــک سوسیالیســتی ب

بنــام ریاســت عمومــی کنــرول و تفتیــش و در ســال 1363 بــه نــام 

ــرول و  ــام ادارۀ کن ــال 1367 بن ــداً در س ــرول و  بع ــی کن ــه دولت کمیت

ــد. ــمی گردی ــش مس تفتی

ادارۀ کنــرول تفتیــش وقــت، طــرح قانــون کنــرول و تفتیــش را ترتیــب 

ــه  ــتاد، وزارت عدلی ــه فرس ــه وزارت عدلی ــدی ب ــل بع ــی مراح ــت ط و جه

طــرح مذکــور را پــس از تائیــد شــورای وزیــران جهــت تصویــب بــه شــورای 

ــرف ولســی  ــال 1370 از ط ــرده در س ــون نام ــود قان ــی ارســال من مل

ــی  ــد ول ــتاده ش ــه فرس ــو جرگ ــه مرشان ــب و ب ــی تصوی ــورای مل ــۀ ش جرگ

بنابــر ســقوط حکومــت دوکتــور نجیــب اللــه قانــون نامــرده از تصویــب 

بــاز مانــد.

ادارۀ کنــرول و تفتیــش در ســال 1374 طــرح جدیــد قانــون کنــرول و 

تفتیــش را مجــدداً روی دســت گرفــت کــه پــس از طــی مراحــل در وزارت 

ــس  ــی رئی ــان تقنین ــاس فرم ــه اس ــران ب ــورای وزی ــب ش ــه و تصوی عدلی

جمهــوری اســالمی افغانســتان توشــیح و در جریــدۀ رســمی نــرش گردیــد.

در جریــان ســال های 1371 الــی 1380 ادارۀ کنــرول و تفتیــش تحــت 

ــر اســاس فرمــان  ــر اداره امــور ریاســت جمهــوری فعالیــت مینمــود. ب اث

شــامره )165( مــؤرخ 1382/9/9 ریاســت دولــت انتقالــی اســالمی 

افغانســتان ادارۀ کنــرول و تفتیــش )ادارۀ عالــی تفتیــش فعلــی( از 

ریاســت عمومــی ادارۀ امــور و داراالنشــأ شــورای وزیــران مجــزا و بــه 

حیــث یــک نهــاد مســتقل و بیطــرف در چــوکات تشــکیالت دولــت ایجــاد 

ــد.  گردی

بــر عــالوه در ســال 1384 بــه اســاس فرمــان رئیــس جمهــوری اســالمی 

 )PFEM Law( ــه ــارف عام ــی و مص ــور مال ــون اداره ام ــتان قان افغانس

نافــذ گردیــد کــه مبنــا و صالحیــت تفتیــش حســاب قطعیــه دولــت 
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مطابــق بــه معیارهــای بیــن املللــی تفتیــش بــه ادارۀ عالــی تفتیــش داده 

شــد.

در ســال 1392 قانــون اداره بــه منظــور اجــرای تفتیش های مؤثــر و مفید 

ــرف  ــل و از ط ــش، تعدی ــی تفتی ــن امللل ــای بی ــا معیاره ــت ب و در مطابق

شــورای ملــی تصویــب و از طــرف رئیــس جمهــوری اســالمی افغانســتان 

ــرش  ــؤرخ 1392/1/10 ن ــر )1101( م ــمی من ــده رس ــیح و در جری توش

و نافــذ گردیــد و بــر مبنــای ایــن قانــون نــام ایــن اداره “اداره عالــی 

تفتیــش” مســمی گردیــد کــه یــک مبنــای قانونــی بــرای یــک اداره 

ــه اســاس فرمــان تقنینــی شــامره  ــۀ منــود. بعــداً ب تفتیــش مســتقل ارای

ــام  )157( مــؤرخ 1396/6/14 رئیــس جمهــوری اســالمی افغانســتان ن

ایــن اداره از ادارۀ عالــی تفتیــش بــه اداره عالــی بررســی تغییــر منــود. از 

اینکــه قانــون نامــرده دارای بعضــی کمبودی هــا و خال هــا در مطابقــت 

ــد تعدیــل  ــراً طــرح جدی ــوده، اخی ــا بهریــن شــیوه های بیــن املللــی ب ب

قانــون اداره ترتیــب و بعــد از طــی مراحــل تقنینــی از طریــق وزارت عدلیه 

بــه کابینــه جمهــوری اســالمی افغانســتان ارایــۀ گردیــد کــه بــه اســاس 

مصوبــه شــامره )13( مــؤرخ 1398/12/14  کابینــۀ جمهــوری اســالمی 

افغانســتان مــورد تائیــد قــرار گرفــت و بــه اســاس فرمــان تقنینــی شــامره 

)45( مــؤرخ 1398/12/15 مقــام عالــی ریاســت جمهــوری قانــون 

ــن  ــه ای ــه ب ــده ک ــۀ گردی ــی ارای ــورای مل ــه ش ــب ب ــت تصوی ــرده جه نام

ــه ادارۀ عالــی تفتیــش تغییــر منــود. ــاره ب ــام اداره دوب اســاس ن

2.2. مروری بر مبنای قانونی و صالحیت های ادارۀ عالی 

تفتیش

قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش  بــا نظرداشــت رضورت بــه پیرشفت هــای 

اســتقاللیت  و  حــدود  صالحیت هــا،  قانونــی،  مبنــای  اداره،  بیشــر 

اجرائیــوی را بــه عنــوان یــک اداره تفتیــش، بــه ایــن اداره  تعییــن کــرده 

ــود: ــه میش ــه آن پرداخت ــل ب ــه در ذی ــت ک اس

الــف( قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش بــر مبنــای حکــم مــواد پنجــاه و جــز 
4 مــاده هفتــاد و پنجــم قانــون اساســی افغانســتان وضــع گردیــده اســت 

)مــاده 1(.

ب( قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش اهــداف ذیــل را در مــاده )2( بــرای ادارۀ 
عالــی تفتیــش تعییــن کــرده اســت:

ــۀ  ــد و مصــارف بودج ــش عوای ــه تفتی ــوط ب ــور مرب ــم ام تنظی  •

ادارات دولتــی و مطابقــت فعالیت هــای مالــی و حســابی 

ادارات دولتــی و ســایر مراجــع کــه پــول یــا دارایــی عامــه را 

در اختیــار داشــته یــا از آن اســتفاده مــی مناینــد بــا احــکام 

ــی. ــناد تقنین اس

    •    بهبــود شــفافیت و حســابدهی، اســتفادۀ مناســب از وجــوه یــا 

دارایــی عامــه جهــت تقویــت ادارۀ ســامل و افزایــش اعتــامد 

عامــه.

   •    بهبــود شــفافیت در حســابدهی و عملکــرد ادارات دولتــی و 

ســایر مراجــع کــه پــول یــا دارایــی عامــه را در اخیتــار دارنــد 

ــا از آن اســتفاده مــی مناینــد. و ی

   •   تنظیــم امــور مربــوط بــه تشــکیل، وظایــف، صالحیت هــا و 

تفتیــش. عالــی  ادارۀ  مکلفیت هــای 

    •   تأمین حقوق و مکلفیت های مراجع تحت تفتیش.

ج(  مطابــق قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش، ادارۀ عالــی تفتیــش، عالــی
 تریــن مرجعــی بررســی کننــدۀ امــور مالــی و حســابی و فعالیت هــای

ــادۀ ــم م ــق حک ــوده و طب ــور ب ــطح کش ــه در س ــکتور عام  ادارات س

 پنجــم ایــن قانــون محــدودۀ تفتیــش ادارۀ عالــی تفتیــش را ســاحات

 ذیل تشکیل میدهد:

   •    ادارات مربوط به ریاست جمهوری.

   •    داراالنشاء های شورای ملی.

   •    آمریت عمومی اداری قوه قضائیه.

   •    ادارۀ څارنوالی.

   •    واحد هــای ادارات مرکــزی و محلــی و ادارات مربــوط بــه آن هــا 

در داخــل و خــارج از کشــور.

   •   ریاست های عمومی دارای تشکیل و بودجۀ مستقل.

   •   کمیسیون ها.

   •   شاروالی ها.

ــت در آن   ــه دول ــط ک ــی و مختل ــای دولت ــا، رشکت ه    •    تصدی ه

ســهم داشــته باشــد.

   •   جمیعت هالل احمر افغانی )رسه میاشت(.

   •   سایر مراجعی که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته یا از 

آن استفاده می منایند.

ــش  ــی تفتی ــاده، ادارۀ عال ــن م ــره دوم ای ــم فق ــق حک ــر طب ــان ب همچن

مــی توانــد عــالوه بــر مراجــع نامــرده، ســایر مراجــع را بــر اســاس 

پروتوکول هــا و موافقتنامه هــای کــه در بــدل امتیــاز مالــی بــا آن هــا عقــد 

مــی کنــد، مطابــق معیار هــا و رشایــط پروتوکــول یــا موافقتنامــه تفتیــش 

منایــد. البتــه وجــوه مالــی منــدرج ایــن فقــره، بــه حســاب واردات دولــت 

انتقــال مــی گــردد.

رشایــط )تحصیلــی و دورۀ کاری(تقــرر  و عــزل رئیــس عمومــی و  د( 
ــادۀ 10.9.8(. ــش )م ــی تفتی ــان ادارۀ عال معاون
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هـ( وظایــف و صالحیت هــای ادارۀ عالــی تفتیــش، رئیــس عمومــی و 
معاونــان اداره )مــادۀ 16، 17 و 18(

وظایف و صالحیت های مفتشین )مادۀ 19( و( 
ارایــۀ  بــه  ارتبــاط  در  تفتیــش  عالــی  ادارۀ  مکلفیت هــای  ز( 
از  تفتیــش  گــزارش  ارایــۀ  شــمول  بــه  تفتیــش  گزارش هــای 

)25 )مــادۀ  محــرم  مصــارف 

ممنوعیــت تفتیــش بــرای مفتشــین ادارۀ عالــی تفتیــش بــه  خ( 
دلیــل تضــاد منافــع )مــادۀ 24(.

مکلفیت هــای مراجــع تحــت تفتیــش در ارتبــاط بــه فراهــم  ط( 
ــات،  ــۀ معلوم ــش، ارای ــرای تفتی ــت اج ــهیالت الزم جه آوری تس

اســناد، صــورت حســاب های مالــی، گزارش هــای بــه شــمول 

گزارش هــای تفتیــش داخلــی، معلومــات الکرونیکــی، ارایــۀ 

نظــر در مــورد نتایــج تفتیــش، ارایــۀ اطمینــان از تطبیــق نتایــج 

ــی تفتیــش  ــی تفتیــش، کســب نظــر ادارۀ عال تفتیــش ادارۀ عال

در تدویــن قوانیــن، مقــررات و رهنمود هــای مربــوط بــه امــور 

ــادۀ 28(. ــه )م ــارف عام ــی و مص مال

ارجــاع قضایــای جرمــی کــه در جریــان بررســی ها تشــخیص  ی( 
میگــردد بــه ادارۀ لــوی څارنوالــی و ســایر مراجــع ذیربــط )مــادۀ 

 .)20

نــرش نتایــج گزارش هــای ادارۀ عالــی تفتیــش بعــد از ارایــۀ بــه  ک( 
ــانه های  ــق رس ــی از طری ــورای مل ــوری و ش ــت جمه ــام ریاس مق

ــادۀ 26( ــی )م همگان

مــوارد تخطــی از قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش توســط مراجــع  ل( 
تحــت تفتیــش )مــادۀ 29(.

ــم فســاد  ــکاب جرای ــری از ارت ــه منظــور جلوگی ــوی ب ــر وقای تدابی م( 
اداری توســط کارکنــان ادارۀ عالــی تفتیــش )مــاده 21(.

امتیــازات مالــی بــرای رئیــس عمومــی، معــاون و مفتشــین اداره،  ن( 
ایجــاد وانحــالل واحد هــای ســاحوی، وضــع طرزالعمل هــا و 

ــاده 36/13/7/6(. ــه )م ــرصف بودج ــب و م ترتی

2.3. ساختار و مدیریت داخلی ادارۀ عالی تفتیش

ساختار اداره

ــت     ــودل  ویس ــوان م ــه عن ــن اداره را ب ــش، ای ــی تفتی ــون ادارۀ عال   قان

منســر )Westminster Model( معرفــی کــرده کــه توســط رئیــس 

عمومــی )Auditor General( رهــری میگــردد و گزارش هــای تفتیــش 

را بــه رئیــس جمهــور و شــورای ملــی ارایــۀ مینامید. مودل ویســت منســر 

ــاد  ــز ی ــی نی ــودل پارملان ــا م ــون )Anglo-Saxon( ی ــو ساکس ــام انگل بن

میگــردد کــه بیشــر در انگســتان، اکــر کشــور های مشــرک املنافــع، 

کشــور های جنــوب افریقــا، بعضــی کشــور های اروپائــی و امریــکای 

ــژ گی هــای عمــده ایــن  التیــن ماننــد پیــرو و چیلــی مــروج میباشــد. وی

مــودل ادارات عالــی تفتیــش عبــارت از ادارۀ تفتیــش مســتقل ملــی کــه 

ــه  ــه گون ــادل آن ب ــا مع ــی )Auditor General( ی ــس عموم ــط رئی توس

مســتقالنه رهــری میگــردد کــه گزارش هــای تفتیــش را بــه شــورای ملــی 

ــه  ــابات عام ــه حس ــژه کمیت ــه وی ــان ب ــای پارمل ــی از کمیتۀ ه ــه یک ــا ب ی

ــش، ادارۀ  ــی تفتی ــون ادارۀ عال ــه قان ــق ب ــد. مطاب ــۀ مینامی )PAC(  ارای

عالــی تفتیــش یگانــه نهــاد بازرســی کننــدۀ فعالیت هــا و اجــراآت  ادارات 

ســکتور عامــه در ســطح کشــور میباشــد.

 ایــن اداره توســط رئیــس عمومــی )Auditor General( رهــری میگردد؛ 

کــه توســط رئیــس جمهــور تعیــن میشــود. قانــون اداره همچنــان معاونــان 

ــاس  ــه اس ــور ب ــس جمه ــط رئی ــه توس ــوده ک ــخص من ــرای اداره مش را ب

پیشــنهاد رئیــس عمومــی ادارۀ عالــی تفتیــش منظــور میگردنــد.

ــت،  ــش دارای دو معاونی ــی تفتی ــی، ادارۀ عال ــاختار فعل ــاس س ــه اس  ب

معــاون تفتیــش  مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تقنینــی و معــاون مالــی و 

ــد.  اداری )Deputy Auditor General Admin and Finance( میباش

عنــوان  بــه  را  مفتشــین  اســتخدام  موضــوع  همچنــان  اداره  قانــون 

کارمنــدان خدمــات ملکــی کــه دارای ســند لیســانس بــه ویــژه در بخــش 

حقــوق و اقتصــاد باشــند؛ معرفــی منــوده اســت.

ســاختار تشــکیالتی اداره کــه بــه اســاس بســت و قــدم میباشــد توســط 

کمیســیون مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی تائیــد و از طــرف 

مقــام عالــی ریاســت جمهــوری منظــور شــده اســت. 

ســاختار تشــکیالتی ادارۀ عالــی تفتیــش بــه صــورت کل ارایــۀ 

میگــردد:

مشــاور ارشــد، مســؤل ارایــه مشــوره های مســلکی وتخنیکــی   •

اســراتیژیک،  اهــداف  تعییــن  پالیســی ها،  طــرح  درمــورد 

ــلکی  ــاف اداره، مس ــق و انکش ــش، تحقی ــر تفتی ــیوه های به ش

ســازی وارتقــای ظرفیــت، کنــرول وتضمیــن کیفیــت.

ریاســت پالیســی و پــالن، مســؤل پالیســی ســازی، پالنگــذاری   •

عالــی  ادارۀ  اســراتیژیک  پــالن  ترتیــب  و  تفتیــش   ســاالنۀ 

تفتیــش.

ــرای  ــؤل اج ــت، مس ــان کیفی ــی و اطمین ــش داخل ــت تفتی ریاس  •

 ، تفتیــش  عالــی  ادارۀ  کیفیــت  تضمیــن  و  داخلــی  تفتیــش 

ــه رئیــس اداره.  ــۀ گــزارش ب مــرور کیفیــت پروســۀ تفتیــش و ارای
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ــۀ تفتیــش را ایجــاد منــوده کــه مســؤل پروســۀ  ــن اداره  کمیت ای

تفتیــش داخلــی و گزارشــدهی میباشــد.

ریاســت دفــر، مســؤل روابــط داخلــی و خارجــی، اطالعــات   •

ــس  ــه رئی ــت ب ــراآت ریاس ــزارش از اج ــۀ گ ــه و ارای ــاط عام و ارتب

عمومــی.

و تنظیــم  اداره  مشــاوریت حقوقــی، مســؤل بخــش حقوقــی   •

ــرف  ــی ها از ط ــان بررس ــه در جری ــی ک ــیۀ های جرم ــدۀ دوس کنن

مفتشــین ادارۀ عالــی تفتیــش تثبیــت شــده انــد، جهــت ارایــۀ بــه 

کمیتــه قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی  و ارجــاع آن بــه اداره لــوی 

ــی. څارنوال

ریاســت انکشــاف مســلکی، مســؤل ارتقــای ظرفیــت کارمنــدان   •

ــه تفتیــش،  ــط ب ــق روی موضوعــات مرتب اداره، انکشــاف و تحقی

امضــای  تســهیل  و  بورســیه ها  بــه  مربــوط  امــور  تنظیــم 

تفاهمنامه هــا بــا ســایر ادارات ملــی و بیــن املللــی. 

کمیتــۀ قضایایــی قابــل تعقیــب عدلــی  کــه متشــکل از رؤســای   •

ــس  ــاص، رئی ــش خ ــیک و تفتی ــس فرانس ــکتوری، رئی ــش س بخ

دفــر و مشــاور حقوقــی میباشــد، موضوعــات مســلکی و قضایــای 

جرمــی کــه توســط مفتشــین تثبیــت شــده انــد مــورد بحــث قــرار 

ــت  ــی  و رعای ــای مال ــاون تفتیش ه ــه در رأس آن مع ــد ک میدهن

اســناد تقنینــی ادارۀ عالــی تفتیــش قــرار دارد.

ریاســت ها و آمریت هــای کــه انــواع تفتیــش را انجــام میدهنــد و   •

یــا در پروســۀ های تفتیــش بــه نحــوی دخیــل انــد کــه گزارشــده 

ــی  و  ــناد تفنین ــت اس ــش رعای ــی و تفتی ــش  مال ــاون تفتی ــه مع ب

رئیــس عمومــی تفتیــش عملکــرد میباشــند.

ــع  ــت مناب ــی و اداری، ریاس ــش مال ــؤل بخ ــی، مس ــت مال ریاس  •

ــوژی  ــت تکنال ــتخدام، ریاس ــرشی، اس ــع ب ــؤل مناب ــرشی مس ب

معلوماتــی،  آمریــت تــدارکات، مســؤل جنــدر تحــت اثــر معاونیــت 

مالــی و اداری.
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چارت تشکیالتی ادارۀ عالی تفتیش

رئیس عمومی ادارۀ عالی تفتیش(مفتش کُل)

خارج رتبه

مشاوریت ارشد

بست اول

معاونیت مالی و اداری

بست مافوق
ریاست عمومی تفتیش

عملکرد و تفتیش خاص

بست اول

معاونیت تفتیش های مالی

و رعایت اسناد تقنینی

بست مافوق

 سکرتریت

بست سوم

ریاست پالیسی و پالن

بست دوم

ریاست منابع برشی

بست دوم

ریاست مالی و اداری

بست دوم

ریاست تکنالوژی معلوماتی

بست دوم

آمریت تدارکات

بست سوم

جندر

بست سوم

ریاست تفتیش عملکرد

بست دوم

ریاست تفتیش پروژه های

عامه 

بست دوم

ریاست تفتیش فرانزیک

بست دوم

ریاست تفتیش تکنالوژی

 معلوماتی 

بست دوم

ریاست پیگیری یافته های تفتیش

و گزارشدهی 

بست دوم

 ریاست انکشاف مسلکی

بست دوم

آمریت مشارکت عامه

بست سوم

ریاست عمومی تفتیش رعایت

 قوانین و مقرارت 

بست اول

ریاست تفتیش سکتور امنیتی و دفاعی

 و مصونیت اجتامعی

بست دوم

ریاست تفتیش سکتور حکومتداری

و حاکمیت قانون

بست دوم

ریاست عمومی تفتیش مالی

بست اول

 ریاست تفتیش حساب قطعیه

دولت و ارتباط با پارملان

بست دوم

 ریاست تفتیش تصدیها

و رشکت های دولتی

بست دوم

 ریاست تفتیش

مساعدت های خارجی

بست دوم

ریاست تفتیش سکتور معارف صحت

 و فرهنگ

بست دوم

 ریاست تفتیش سکتور زیربنا

و منابع طبیعی، اقتصاد و زارعت

بست دوم

ریاست تفتیش شاروالی ها

بست دوم

ریاست تفتیش عواید

بست دوم

ریاست تحلیل گزارشات

بست دوم

ریاست دفرت

بست دوم

مشاوریت حقوقی

بست دوم

 ریاست تفتیش داخلی

 و اطمینان کیفیت

بست دوم
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۲۶۱۴۳۶۷

۲۶۵۸۵۱۶۲

۱۰۰۵۰۴۰۲۲

۰۰۱۵۰۲۶

دفرت مقام اداره عالی تفتیش

معاونیت تفتیش های مالی و رعایت اسناد تقنینی

ریاست عمومی تفتیش عملکرد

معاونیت مالی و اداری

۳۹۱۱۴۹۲۴۲۵۷ مجموع

تشکیل ادارۀ عالی تفتیش
ــه خدمــات ملکــی ترتیــب میگــردد. تشــکیل اداره، شــامل کارمنــدان بخــش  ــوط ب ــه اســاس قوانیــن و مقــررات مرب تشــکیل ادارۀ عالــی تفتیــش ب

ــن  ــود )427( ت ــدان موج ــن، کارمن ــکیل اداره )633( ت ــوع تش ــال 1399 مجم ــد. در س ــش میباش ــر تفتی ــا غی ــوی ی ــدان حامئی ــش و کارمن تفتی

میباشــد، کــه 391 آن بســت های تفتیــش، موجــود )242(  و 242 آن بســت های کارمنــدان حامئیــوی یــا اداری، موجــود )185( تــن کــه 38 فیصــد 

در بخــش تفتیــش و 23 فیصــد در بخــش حامئیــوی بســت خالــی را نشــان میدهــد.

تقسیامت کارمندان در جدول ذیل  ارایۀ میگردد:

مدیریت داخلی ادارۀ عالی تفتیش
ادارۀ عالــی تفتیــش بــه عنــوان عالیریــن نهــاد بررســی کننــده ســکتور 

ــرای  ــق اج ــردم از طری ــامد م ــورد اعت ــاد م ــک نه ــا ی ــع دارد ت ــه، توق عام

ــت  ــد. در حقیق ــش باش ــای تفتی ــۀ گزارش ه ــت و ارای ــا کیفی ــش ب تفتی

ــه اداره را  ــود ک ــی اداره میش ــت داخل ــه مدیری ــه ب ــوع مربوط ــن موض ای

در راســتای تطبیــق احــکام قانــون، پالنگــذاری اســراتیژیک، مشــارکت 

در چارچــوب ارزیابــی و ســنجش عملکــرد دولــت، همــکاری در تطبیــق 

بنچامرک هــای مربوطــه بــا رشکای بیــن املللــی، حامیــت و رعایــت 

ــی  ــط قانون ــه شــمول الزامــات و رشای ارزش هــا و اصــول ســکتور عامــه ب

ــت  ــه رعای ــد ب ــت، پابن ــت و مفیدی ــفافیت، صداق ــابدهی، ش ــرای حس ب

IN-  بهریــن شــیوه های تفتیــش مطابــق بــه چارچــوب انتوســای آیســای

TOSAI ISSAI، مدیریــت مالــی، کنــرول کیفیــت و تضمیــن کیفیــت، 

ــش  ــا کوش ــد. م ــت میکن ــا، حامی ــد آن ه ــوارد مانن ــی و م ــارت داخل نظ

میکنیــم تــا اطمینــان دهیــم کــه در اجــراآت و فعالیت هــای ادارۀ عالــی 

تفتیــش قوانیــن، اســتندرد ها و هدایــات مقامــات ذیصــالح رعایــت شــده 

اســت.

 هیئت
رهربی اداره

ساختار مدیریت داخلی
اداره عالی تفتیش

کمیتۀ قضایای قابل
تعقیب عدلی 

کمیتۀ
میتودولوژی

کمیته رسیده گی
به اعرتاضات

کمیتۀ اطالع گیری
داخلی موضوعات

فساد اداری

کمیتۀ تفتیش

سایر کمیته ها

به این ترتیب، ساختار مدیریت داخلی اداره موارد زیر را شامل میشود:
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هیئت رهربی اداره 

جلســۀ هیئــت رهــری اداره، عالــی تریــن جلســۀ تصمیــم گیــری ادارۀ عالــی   •

ــود.  ــت میش ــری و مدیری ــی اداره ره ــس عموم ــط رئی ــه توس ــد ک ــش میباش تفتی

ــن  ــن، رئیــس دفــر، مشــاور حقوقــی، رؤســا و آمری ــن جلســه را معاونی اعضــای ای

بخش هــای مربوطــه تشــکیل میدهــد. جلســات هیئــت رهــری بــه گونــه نورمــال 

مــاه یکبــار، در وقــت رضورت، حالــت اضطــرار و یــا نظــر بــه تقاضــای رئیــس 

ــردد. ــر میگ ــی دای عموم

جلســۀ هیئــت رهــری از فعالیت هــا، اجــراأت و پیرشفــت کار هــا و مــرصف بودجــه،   •

ــم  ــات مه ــطح اداره و موضوع ــه س ــا ب ــایر پالن ه ــراتیژیک و س ــالن اس ــق پ تطبی

دیگــر نظــارت میکنــد.

تصامیــم جلســۀ هیئــت رهــری تحــت عنــوان مصؤبــه جلســۀ هیئــت رهــری غــرض   •

رعایــت و تطبیــق بــه متــام اعضــای جلســه رشیــک میگــردد.

کمیتۀ قضایای قابل تعقیب عدلی

•    کمیتــۀ قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی توســط معــاون تفتیــش  مالــی و تفتیــش رعایــت 

اســناد تقنینــی ادارۀ عالــی تفتیــش رهــری میشــود و اعضــای آنــرا رؤســای و بخــش 

مســلکی تفتیــش و ســایر اعضــای تخنیکــی  تشــکیل میدهــد.

کمیتــۀ قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی بیشــر روی موضوعــات مربــوط به دوســیه های   •

قابــل احالــه بــه لــوی څارنوالــی بحــث میکنــد و در بعضــی مــوارد ســایر موضوعــات 

کــه ایجــاب بحــث در کمیتــه را داشــته باشــد نیــز در آجنــدای جلســات کمیتــه گرفتــه 

شــده و تصامیــم در زمینــه اتخــاذ میگــردد.

کمیتــۀ قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی روی موضوعــات تفتیــش و قضیه هــای قابــل   •

ــد.  ــث میکن ــردد، بح ــت میگ ــش تثبی ــان تفتی ــه در جری ــی ک ــوی څارنوال ــه ل ــه ب احال

کمیتــۀ قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی نظریــات مســلکی و تخنیکــی رؤســا و آمریــن   •

ــد. ــت میکن ــوژی را دریاف ــۀ میتودول ــات و کمیت ــل گزارش ــت تحلی ــه، ریاس مربوط

کمیتــۀ قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی تصامیــم را در چارچــوب حــدود صالحیت هــای   •

محولــه میگیــرد کــه تحــت عنــوان مصؤبــه کمیتــۀ قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی یــاد 

ــل  ــاد شــده پــس از منظــوری رئیــس عمومــی اداره قاب ــۀ ی ــات کمیت میشــود، مصؤب

تطبیــق میباشــد.

کمیتۀ تفتیش

ــی را پیــش از اینکــه از طــرف رئیــس  ــۀ تفتیــش گزارش هــای تفتیــش داخل کمیت  •

عمومــی نهایــی گــردد مــرور منــوده و نظریــات خویــش را در زمینــۀ ارایــۀ مینامیــد، 

اعضــای ایــن کمیتــه را رئیــس عمومــی اداره عالــی تفتیــش، رئیــس تفتیــش 

داخلــی و اطمینــان کیفیــت، مشــاور حقوقــی و مشــاور رئیــس عمومــی در بخــش 

ــد. ــی ها تشــکیل میده پالیس

ــت  ــش، ریاس ــی تفتی ــی کیف ــرور و بررس ــی و م ــش داخل ــج تفتی ــای نتای ــر مبن ب  •

ــا همــکاری کمیتــۀ تفتیــش، ارزیابی هــا را  تفتیــش داخلــی و اطمینــان کیفیــت ب

در قســمت حســابدهی داخلــی و کیفیــت بررســی ها انجــام و بــه رئیــس عمومــی 

ــد. ــۀ مینامی ــش ارای ــی تفتی ادارۀ عال

گزارش هــای تفتیــش داخلــی جهــت تطبیــق یافته هــا و ســفارش های تفتیــش بــه   •

ــردد. ــک میگ ــه رشی ــای مربوط ــت ها و آمریت ه ریاس
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کمیتۀ میتودولوژی

•  کمیتــۀ میتودولــوژی توســط معــاون تفتیــش  مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تفنینــی 

رهــری میگــردد و اعضــای آنــرا رؤســای بخش هــای معاونیــت مذکــور، رئیــس 

پالیســی و پــالن و مشــاور حقوقــی تشــکیل میدهــد.

ــه  ــوط ب ــراز نظــر و تأئیــد موضوعــات مرب ــوژی مســؤلیت بحــث، اب کمیتــۀ میتودول  •

 ،ISSAI شــیوه ها و میتودولوژی هــای تفتیــش، تطبیــق اســتندرد های آیســای

ترتیــب و تطبیــق رهنمود هــا و ابزار هــای تفتیــش، طرزالعمل هــا را دارد و همــکاری 

ــن  ــتندرد های بی ــه اس ــق ب ــش مطاب ــیوه های تفتی ــن ش ــق بهری ــمت تطبی در قس

املللــی تفتیــش.

تصامیــم کمیتــۀ میتودولــوژی تحــت عنــوان مصؤبــۀ کمیتــۀ میتودولــوژی بــه   •

اعضــای کمیتــه جهــت تطبیــق رشیــک میگــردد.

کمیتۀ اطالع گیری داخلی موضوعات فساد 

اداری

ــالع  ــرای اط ــه آن ب ــات و ارای ــت اطالع ــورم ثب ــری و ف ــالع گی ــل اط ــۀ طرزالعم تهی  •

گان. دهنــده 

اخذ اطالعات و بررسی آن و ایجاد دیتابیس جهت ثبت اطالعات  •

اتخــاذ تدابیــر غــرض حامیــت از اطــالع دهنــده گان و ارجــاع اطالعــات بــه مراجــع   •

ذیصــالح.

کمیتۀ رسیدگی به اعرتاضات بر یافته های 

تفتیش

ــه  ــیدگی ب ــؤل رس ــش  مس ــای تفتی ــر یافته ه ــات ب ــه اعراض ــیدگی ب ــۀ رس کمیت  •

ــای  ــر یافته ه ــش ب ــت تفتی ــع تح ــوی مراج ــه از س ــت ک ــی اس ــی موضوعات متام

تفتیــش اعــراض صــورت مــی گیــرد. ایــن کمیتــه توســط معــاون در امــور تفتیــش 

مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تقنینــی رهــری میگــردد و اعضــای آنــرا رئیس هــای 

ــش عملکــرد،  ــی و تفتی ــررات، تفتیــش مال ــن و مق ــت قوانی ــی تفتیــش رعای عموم

ــی  ــش داخل ــس تفتی ــی و رئی ــاور حقوق ــش، مش ــای تفتی ــل گزارش ه ــس تحلی رئی

ــد. ــکیل میده تش

سایر کمیته ها

کمیتۀ داخلی تطبیق بودجه.  •

.IT کمیتۀ  •

کمیته ترتیب و تطبیق پالن اسراتیژیک.  •

ــی FPIP: مســؤل ترتیــب پــالن،  ــۀ  فــوکل پاینــت پــالن بهبــود عملکــرد مال کمیت  •

درج آن در سیســتم APMIS، نظــارت از تطبیــق آن، بحــث بــا ریاســت بهبــود 

عملکــرد مالــی وزارت مالیــه، نظــارت بیرونــی External Reveiw پــالن و غیــره.

کمیتۀ رسیده گی به اعراضات و شکایات داخلی.  •

کمیتۀ اضافه کاری.  •

کمیته امنیتی.  •

کمیته توظیفات.  •
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ذینفعان
اداره عالی تفتیش

کارمندان ادارهدفرت رئیس جمهور

کمیتۀ تفتیش

لوی څارنوالی رسانه ها

ولسی جرگه و
کمیتۀ های آن

مردم و جامعه مدنی
دونر ها

2.4.  ذینفعان و حامیت کننده گان ادارۀ عالی تفتیش
ذینفعان ادارۀ عالی تفتیش

ادارۀ عالــی تفتیــش، عالــی تریــن نهــاد بررســی کننــده ســکتور عامــه بــوده و تــالش مینامیــد تــا نهــاد مــورد اعتــامد مــردم در ســطح کشــور باشــد. 

ــا در  ــارکت آن ه ــزان مش ــب می ــه تناس ــی اداره ب ــان اصل ــات ذینفع ــارات و توقع ــا انتظ ــق ب ــراتیژیک اداره  مطاب ــداف اس ــت و اه ــدگاه، ماموری دی

فعالیت هــای ایــن اداره تنظیــم شــده اســت. ذینفعــان ادارۀ عالــی تفتیــش را حکومــت، ادارات ســکتور عامــه، شــورای ملــی و کمیته هــای مربوطــه 

ــد. ــکیل میده ــی تش ــه مدن ــا و جامع آن، دونر ه
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(OGP(

هدف

کمک در شفافیت و حسابدهی دولت

 ارتباطات به موقع با شورای ملی / کمیته حسابات عامه به منظور تسهیل بحث و تأمل مؤثر روی

گزارش های تفتیش جهت نظارت مؤثر پارملان

 کمک و همکاری در پاسخگویی و مبارزه علیه فساد اداری با ارسال متام موارد مربوط به تقلب،

 اختالس و موارد سؤ استفاده که در جریان بررسی ها تثبیت میگردد

 ایجاد روابط مؤثر داخلی به منظور افزایش آگاهی بیشرت از پروسه های داخلی اداره و بهبود اجراأت

و نتایج

نرش گزارش های تفتیش از طریق رسانه ها و جزوه های چاپی

 اجرای تفتیش با اشرتاک نهادهای جامعه مدنی و تحقق تعهد اداره در حکومتداری باز

ارتباط دوامدار و پیگیری مؤثر یافته های تفتیش با ادارات تحت تفتیش

کمک در شفافیت و حسابدهی دولت، تطبیق بنچامرک های دونر و ارایۀ اطمینان در زمینه

PAC شورای ملی و کمیتۀ حسابات عامه 

 

  

 

ذینفعان ادارۀ عالی تفتیش

ریاست جمهوری

رسانه ها

نهادهای جامعه مدنی

 ادارات تحت تفتیش

دونرها و همکاران بین املللی

لوی څارنوالی و سایر نهادهای عدلی و

قضائی

کارمندان ادارۀ عالی تفتیش

ذینفعان اداره،  اهداف اسرتاتیژیک ارتباط با آن ها را موارد ذیل تشکیل میدهد:

تأمین کنندۀ بودجه و حامیت های تخنیکی 

منابــع متویــل بودجــۀ ادارۀ عالــی تفتیــش عبــارت از بودجــۀ دولــت 

ــع مالــی  ــی میباشــد. متــام مناب افغانســتان و حامیــت بانــک جهان

ــی  ــۀ مل ــق بودج ــد از طری ــت میکن ــش دریاف ــی تفتی ــه ادارۀ عال ک

اجــرا میشــود. تأمیــن مالــی از طریــق بودجــۀ دولــت شــامل مصــارف 

بودجــۀ عــادی و انکشــافی و تأمیــن بودجــه از طریــق بانــک جهانــی 

بطــور کل شــامل مصــارف بودجــۀ انکشــافی غیــر اختیــاری میشــود.

بانــک  بــر عــالوه کمــک  تفتیــش  ادارۀ عالــی  در ســال 1398 

جهانــی، حامیــت تخنیکــی اتحادیــه اروپــا را تحــت برنامــۀ “قــرارداد 

 )State Resilience Building Contract SRBC(  ”دولــت ســازی

ــز دریافــت منــود.  نی

ــش )1(  ــا در دو بخ ــۀ اروپ ــدت اتحادی ــاه م ــی کوت ــت تخنیک حامی

ــر  ــل، ب ــور تعدی ــه منظ ــش ب ــی تفتی ــی ادارۀ عال ــون فعل ــرور قان م

مبنــای خال هــای موجــوده و در مطابقــت بــا بهریــن چارچــوب 

قانونــی قبــول شــدۀ ســازمان بیــن املللــی نهاد هــای عالــی تفتیــش 

)INTOSAI(  و )2( اجــرای بــاز بینــی وظیفــوی ادارۀ عالــی تفتیــش 

ــود  ــرض بهب ــفارش ها غ ــۀ س ــور ارای ــه منظ Functional Review  ب

ســازماندهی  و  اداره  ســاختار  پروســیجر ها،  کاری،  پروســه های 

ــش.  ــی تفتی ــون ادارۀ عال ــکام قان ــق اح ــت تطبی جه

مــرور قانــون ادارۀ عالــی تفتیــش و بازبینــی وظیفــوی تکمیــل 

گردیــده، پروپــوزل و ســفارش های متخصصیــن بیــن املللــی توســط 

ــود. ــرده میش ــه پیش ــش ب ــی تفتی ادارۀ عال
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2.5. همکاری های سازمانی و روابط 

خارجی
عضــو   195 از  یکــی  تفتیــش  عالــی  ادارۀ 

ســازمان بیــن املللــی نهاد هــای عالــی تفتیــش

ایــن  مرکــزی  دفــر  کــه  میباشــد   INTOSAI  

ســازمان در شــهر ویانــا، اتریــش قــراردارد. انتوســای 

یــک نهــاد حامــی بــرای ادارات تفتیــش ســکتور 

مســتقل،  نهــاد  یــک  انتوســای  میباشــد.  عامــه 

مســلکی و غیــر سیاســی بــوده و نقــش مشــاور ویــژه 

 )ECOSOC( ــه شــورای اقتصــادی و اجتامعــی را ب

ســازمان ملــل متحــد دارد. انتوســای اســتندرد های 

حکومتــداری  تائیــد،  را  عامــه  ســکتور  تفتیــش 

ــارب  ــکار و تج ــادل اف ــیده، تب ــود بخش ــوب را بهب خ

را تقویــت  مینامیــد، حامیــت از ارتقــای ظرفیــت 

ادارات عالــی تفتیــش و همــکاری بــا نهاد هــای 

عالــی تفتیــش و بهبــود اجــراآت آن هــا را نیــز مــورد 

انتوســای انکشــافی  نهــاد  قــرار میدهــد.  توجــه 

 )INTOSAI Development Initiative - IDI( کــه 

ــای  ــؤل ارتق ــد، مس ــای میباش ــتۀ انتوس ــو وابس عض

ــی تفتیــش میباشــد. ــت نهاد هــای عال ظرفی

منطقــوی  ســازمان  عضــو  تفتیــش  عالــی  ادارۀ 

عالــی  نهاد هــای  آســیایی  ســازمان   - انتوســای 

همکاری هــای  ســازمان   ،ASOSAI تفتیــش 

اقتصــادی ادارات عالــی تفتیــش کشــور های عضــو 

ادارۀ  عــالوه  بــر  میباشــد.  نیــز   ECOSAI ایکــو 

ــت  ــای ظرفی ــۀ ارتق ــت کمیت ــش عضوی ــی تفتی عال

انتوســای )CBC( و گــروپ کاری تفتیــش تکنالــوژی 

دارد. نیــز  را   )WGITA( معلوماتــی 

سازمان آسیایی
نهاد های عالی تفتیش

ASOSAI

سازمان همکاری های
اقتصادی ادارات عالی تفتیش

 کشور های عضو ایکو
ECOSAI

WGITA
ITگروپ کاری تفتیش

کمیتۀ ارتقای ظرفیت
CBC

سازمان بین املللی
نهاد های عالی تفتیش

INTOSAI
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تعهد ادارۀ عالی تفتیش به مســلکی سازی 

و تعقیب بهرتین شــیوه های تفتیش

مــاده  هــای  حکــم  بــه  توجــه  بــا  تفتیــش  عالــی  ادارۀ   

عالــی  ادارۀ  قانــون   )34 و   ”2”22،”9”16،”2”4،15،”9”3(

اســتندرد های  بــه  تفتیــش مطابــق  اجــرای  بــه  تفتیــش مکلــف 

عالــی  ادارۀ  میباشــد.  تفتیــش  عالــی  نهاد هــای  املللــی  بیــن 

ــازی  ــلکی س ــت و مس ــا کیفی ــش ب ــرای تفتی ــور اج ــه منظ ــش ب تفتی

کارمنــدان، متعهــد بــه رعایــت معیار هــای بیــن املللــی تفتیــش 

ــر در  ــکارات زی ــتاوردها و ابت ــتا، دس ــن راس ــد. در ای ISSAI میباش

میباشــد. تذکــر  قابــل   1398 ســال 

تفتیــش ابزار هــای  و  رهنمود هــا  تفتیــش  عالــی  ادارۀ   •

بیــن  اســتندرد های  مبنــای  بــر  )Audit Toolkits(را        

مســلکی  چارچــوب  اعالمیــۀ  و   ISSAI تفتیــش  املللــی 

 ISSAI انتوســای )IFPP( ســال 2019، تعلیامتنامه هــای 

انتوســای رهنمود هــای  تفتیــش،   مختلــف  انــواع  بــرای 

      )INTOSAI GUIDs(، ترتیب و تطبیق منوده اســت.

بــه عنــوان بخشــی از اســراتیژی ارتقــای ظرفیــت، ادارۀ   •

ــش  ــازی تفتی ــلکی س ــی و مس ــز آموزش ــش مرک ــی تفتی عال

ارتقــای  روی  بیشــر  توجــه  منظــور  بــه  را   )SAO-TPC(

ــوده  ــاد من ــر ایج ــلکی ت ــیوۀ مس ــه ش ــدان ب ــت کارمن ظرفی

اســت. مرکــز آموزشــی، کــورس یکســاله را کــه شــامل 8 

ــه،  ــی عام ــت مال ــد محاســبه، تفتیــش، مدیری مضمــون مانن

معیارهــای  مالیاتــی،  قوانیــن  مدیریــت،  و  اداره  تجــارت، 

معلوماتــی  تکنالــوژی  سیســتم های  تفتیــش  و  تفتیــش 

ــاس  ــه اس ــی ب ــز آموزش ــت. مرک ــوده اس ــاز من ــد، آغ میباش

بهریــن شــیوه های بیــن املللــی تدریســی تنظیــم شــده 

کننــد  ســپری  را  آموزشــی  دورۀ  موفقانــه  کارمندانیکــه  و 

عامــه  ســکتور  تفتیــش  تصدیق نامــه  دریافــت  مســتحق 

ــت  ــه CPSA” را دریاف ــکتور عام ــده س ــق ش ــش تصدی “مفت

ــط ادارۀ  ــی توس ــز آموزش ــی مرک ــومل درس ــری ک ــد. ک میکنن

عالــی تفتیــش ترتیــب و از طــرف نهــاد انکشــافی انتوســای 

عالــی  ادارات  آفریقائــی  ســازمان  )INTOSAI – IDI(و 

 )AFROSAI - E(زبــان انگلیســی  کشــور های  تفتیــش 

ــالً در مرکــز آموزشــی  ــه و فع ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــرور و م م

تفتیــش تطبیــق میگــردد. 

در  تفتیــش  عالــی  ادارۀ  اشــراک 

نشســت های  و  انتوســای  برنامه هــای 

1398 ســال  در  آن  بــه  مربــوط 

املللــی  بیــن  ســازمان  بــا  تفتیــش  عالــی  ادارۀ  تعهــد 
ــوط  ــه های مرب ــش INTOSAI و پروس ــی تفتی ــای عال نهاد ه
ــل  ــوارد ذی ــن اداره در م ــراک ای ــا و اش ــه آن در فعالیت ه ب

در ســال مالــی 1398 انعــکاس میابــد. 

ــنامه ها،  ــه پرسش ــش را ب ــات خوی ــش نظری ــی تفتی ادارۀ عال
انکشــافی  نهــاد  طــرف  از  کــه  مــوارد  ســایر  و  رسوی 
ــش ــی تفتی ــای عال ــیایی نهاد ه ــازمان آس ــای IDI، س انتوس

ارایــۀ  آن هــا  کاری  گروپ هــای  و  کمیته هــا   ،  ASOSAI  
ــراز نظــر ادارۀ عالــی  شــده رشیــک ســاخته اســت. ماننــد اب
تفتیــش در مســؤده تعلیامتنامــه تفتیــش رعایــت قوانیــن 
و مقــررات کــه توســط IDI ترتیــب شــده اســت، مدیریــت 
بــاال،  خطــر  دارای  ســاحات  شناســایی  و  داخلــی  خطــر 
همتــا ادارۀ  توســط  ارزیابــی  عامــه،  ســکتور  برنامه هــای 

ــده   )Peer Review(، اجــرای تفتیــش در محیط هــای پیچی
و پــر چالــش، تفتیــش اســتفاده و انکشــاف شــاخص های 
ســازی  رشیــک  ذینفعــان،  مشــارکت  فعالیت هــای  ملــی، 
نتایــج تفتیــش محیطــی، شناســایی تجــارب و شــیوه های 
عالــی  ادارات  بــرای  کیفیــت  کنــرول  زمینــۀ  در  خــوب 
سیســتم های  تفتیــش  مســلکی  نیــروی  رضورت  تفتیــش، 
و  تفتیــش  عالــی  ادارات  بــرای  معلوماتــی  تکنالــوژی 
بیــن  گنگــره  نشســت  میــن   23 موضــوع  پرسشــنامۀ 
املللــی ســازمان بیــن املللــی نهاد هــای عالــی تفتیــش

تفتیــش  عالــی  ادارات  نقــش   –  )INCOSAI )انکوســای   
انکشــاف  و  ملــی  اولویت هــای  و  اهــداف  تحقــق  در 
عامــه. ســکتور  در  معلوماتــی  تکنالــوژی  سیســتم های 

هیــأت رهــری و کارمنــدان ادارۀ عالــی تفتیــش در ســال 
انتوســای، طــرف  از  کــه  برنامۀ هــای  در   1398 مالــی 

ــا و در  ــای کاری آن ه ــا و گروه ه  IDI، ASOSAI  و کمیته ه
برنامۀ هــای کــه از طــرف ســایر ادارات عالــی تفتیــش بــه 
هــدف انتقــال و رشیــک ســازی تجــارب، مســلکی ســازی و 

ــد.  ــود اشــراک منودن ــده ب ــر گردی ارتقــای ظرفیــت، دای



13 گزارش ساالنه ۱۳۹۸

 

 

ها
ها و برنامه 

ت 
فعالی

ت برنامه
د

ل و م
ح

م
جه

نتی

در
ی 

ها
د 

نبای و  ها 
د 

"بای مورد 
در 

ن 
ش

پریزنتی ک 
ی ش 

تفتی ی 
عال

 اداره 

ت
دریاف

ن اداره 
عنوا

ش به 
ی تفتی

عال
ظر اداره 

از من  –
ها 

ک 
کم

ت 
 یاف

ی
عال

ت 
ادارا سایر 

از  ل 
متقاب

ی 
ها

جربه 
ت و 

ارایۀ   ها" 
ک 

کم
ده 

 کنن

منود
ب 

س
ش را در زمینه ک

تفتی

ها
ش 

چال
ش و 

ده تفتی
ش

ش افزوده 
ش ارز

ج
سن

د 
دی

ج
ی 

ها
شیوه 

 

ت
ن کیفی

ضمی
ت و ت

ل کیفی
رتو

سمینار کن

ش با دونرها
ی تفتی

ت عال
طه ادارا

جاد راب
م و ای

ه
تفا

ی
سا

ت کنگرۀ انتو
س

ش
ن ن

سومی
ت و 

س
بی

X
X

III IN
T

O
SA

I C
ongress (IN

C
O

SA
I( m

eeting.

اداره ده 
برگزارکنن ی 

ج
فی ی، 

ناد شهر 
 

ی
ج

ش فی
تفتی

۱
۳

۹
۸

ل 
حم

 ۱
۶

-۱
۲

ده
کنن

برگزار  ترکیۀ،  ل 
ستانبو

ا شهر 
 

ش ترکیۀ
 اداره تفتی

۱
۳

۹
۸

ل 
حم

 ۳
۰

-۲
۹

 

ده اداره
ن، برگزار کنن

جاپا
شهر توکیو، 

 

ن
جاپا

ش 
تفتی

۱
۳

۹
۸

ن 
رسطا

 ۱
۳

-۱
۰

ل
دو، نیپا

امن
شهر کت

۱
۳

۹
۸

سنبله 
 ۲

۱
-۱

۵

ده
کنن

برگزار 
ن، 

فلیپی
ال، 

مانی
شهر 

 

ک
بان

و 
 

 
 

سا 
انتو

ی 
شاف

انک
 نهاد 

ی
سیائ

ف آ
شا

انک

۱
۳

۹
۸

سنبله 
 ۲

۷
-۲

۵

 (ID
I(

اداره
ن 

میزبا
سیه، 

رو
سکو، 

م
شهر 

 

سیه
ش رو

تفتی

۱
۳

۹
۸

ن 
۵ میزا

-۱

د و به
ش

ی میبا
سا

ت انتو
ظرفی

ی 
ضو کمیتۀ ارتقا

ش ع
ی تفتی

 اداره عال

ها در
ش 

ی تفتی
جرا

ل " ا
شمو

ی ب
ساز

ی 
سلک

ت و م
ظرفی

ی 
ظور ارتقا

 من

کمیتۀ
ت 

ظریا
ن و  ب 

جار
ت از  ش" 

چال
پر  و  ده 

چی
پی ت 

حا
سا

و  ت 
ال

حا
 

د
امی

ستفاده مین
ذکور ا

م

.

ش
ی تفتی

مللل
ن ا

ت بی
ی معیارا

ت بر مبنا
ن کیفی

ضمی
رت ت

ی به
ها

شیوه 

ش
ت تفتی

ی با کیفی
ها

ش 
ISSA در مورد گزار

I 

.

.

و ث 
ح

ب ها، 
ت 

س
ش

ن و  ی 
سا

انتو کنگرۀ 
در 

ش 
تفتی ی 

عال
اداره  ی 

رب
 ره

د
منودن

ک 
رتا

ش
ن ا

ط به آ
ی مربو

ها
ت 

القا
م

.
ده

ش
افزوده  ش 

ارز  "
مورد 

در 
ن 

ش
پریزنتی ک 

ی ش 
تفتی ی 

عال
 اداره 

ن، ارایۀ
ستا

ش ها" در افغان
چال

ده و 
ش

ش افزوده 
ش ارز

ج
سن

ش – 
  تفتی

ب
س

ک
ش را در زمینه 

ی تفتی
ت عال

سایر ادارا
ل از 

ی متقاب
ها

جربه 
 و ت

منود

.

ی
ی تکنالوژ

ها
م 

ست
سی

ش 
ی تفتی

کار
گروه 

ضو 
ع

ش 
ی تفتی

عال
 اداره 

ت
ش ادارا

ن در مورد " نق
ش

ک پریزنتی
د که ی

ش
ی             میبا

 معلومات

ی
تکنالوژ

ی 
ها

م 
ست

سی
ت 

امنی
بهبود 

و 
ی 

س
برر

در 
ش 

تفتی
ی 

 عال

ش را
ی تفتی

ت عال
سایر ادارا

ل از 
ی متقاب

ها
جربه 

ی" ارایۀ  و ت
 معلومات

منود
ب 

س
در زمینه ک

.

(W
G

ITA
(

ی
ی تکنالوژ

ها
م 

ست
سی

ش 
ی تفتی

کار
گروه 

سۀ 
جل

ن 
شتمی

ه
ت و 

س
 بی

م
ست

سی
ش 

در مورد تفتی
عملکرد 

ش 
سمینار تفتی

ن 
ی و نهمی

معلومات

ی
ی معلومات

ی تکنالوژ
ها

  

.

ن
ت عنوا

ح
ی                             ت

سا
ت انتو

ظرفی
ی 

سۀ کمیتۀ ارتقا
جل

 

ی
ت عال

ن ادارا
ی بود

سلک
ت از م

امی
ح

ت 
جه

ی ما 
ها

ت 
ظرفی

ی 
س

 – برر

ش
تفتی

IN
T

O
SA

I-C
B

C

.



۱۳۹۸گزارش ساالنه XIV

اشــرتاک ادارۀ عالــی تفتیــش در ســازمان همکاری هــای اقتصــادی ادارات عالــی تفتیــش کشــورهای عضــو 

ایکــو 

ــش  ــی تفتی ــازمان ادارات عال ــن س ــد، ای ــش میباش ــی تفتی ــادی ادارات عال ــای اقتص ــازمان همکاریه ــو س ــش عض ــی تفتی  ادارۀ عال

کشــورهای منطقــۀ جنــوب و مرکــز آســیا را شــامل میگــردد کــه یــک نهــاد غیــر وابســته بــه انتوســای میباشــد. ایــن ســازمان بــر مبنــای 

ســازمان کشــورهای عضــو ایکــو )ECO( بــه منظــور بهبــود همکاریهــای منطقــوی در خصــوص نگرانــی و چالشــهای مشــرک ایجــاد 

ــن  ــت و چهارمی ــش در بیس ــی تفتی ــد. ادارۀ عال ــراک مینامی ــای اش ــای ایکوس ــه در برنامهه ــش فعاالن ــی تفتی ــت. ادارۀ عال ــده اس ش

نشســت هیــأت مدیــره و نزدهمیــن نشســت کمیتــۀ آموزشــی کــه از تاریــخ 29 میــزان الــی 1 عقــرب 1398 در شــهر اســتانبول ترکیــه 

برگــزار شــده بــود اشــراک منــود.

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

ــی تفتیــش ASOSAI و  ــی تفتیــش INTOSAI و ســازمان آســیائی ادارات عال ــی نهادهــای عال ــن امللل ــوان عضــو ســازمان بی ــه عن ب

رســیدن بــه هــدف مســلکی ســازی کارمنــدان ادارۀ عالــی تفتیــش، ایــن اداره روابــط خویــش را بــا ســایر ادارات عالــی تفتیــش و ادارات 

بیــن املللــی کــه تصدیقنامههــای مســلکی را ارایــه میکننــد تأمیــن منــوده اســت. ایــن روابــط بــه هــدف همکاریهــای تخنیکــی، تبــادل 

دانــش و مهارتهــا، برنامههــای آموزشــی و غیــره مــوارد ایجــاد شــده اســت.

امضای تفاهمنامههای همکاری )MoU( با سایر ادارات عالی تفتیش

ادارۀ عالــی تفتیــش در ســال 1398 تفاهمنامههــای همــکاری )MoU( را بــا ادارات عالــی تفتیــش مالیزیــا، ســویدن، تایلنــد و ترکیــه 

ــادل دانــش و تجــارب و ارتقــای ظرفیــت امضــأ منــوده اســت. در ســال 1398 ادارات تفتیــش  ــه منظــور همکاریهــای تخنیکــی، تب ب

ســویدن و ترکیــه برنامههــای مختلــف آموزشــی را در بخــش تفتیــش بــرای کارمنــدان ادارۀ عالــی تفتیــش دایــر منــود کــه متــام مصــارف 

برنامههــای یادشــده  توســط ادارات تفتیــش کشــورهای میزبــان پرداختــه شــده اســت.

بــر عــالوه، ادارۀ عالــی تفتیــش حامیــت اداره ملــی تفتیــش چیــن را نیــز بــا خــود دارد و ســاالنه یــک تــن از کارمنــدان ایــن اداره جهــت 

فــرا گرفــن آموزشــهای درازمــدت بــه دانشــگاه تفتیــش نانجینــگ معرفــی میشــوند. در ســال 1398 دو تــن از کارمنــدان ادارۀ عالــی 

تفتیــش مــرصوف تحصیــل در دانشــگاه نامــرده میباشــند.

)ACCA( کارفرمای تصدیق شدۀ انجمن محاسبین تصدیق شده

ــا  ــند ی ــه س ــد ک ــان میباش ــطح جه ــلکی در س ــابداری مس ــاد حس ــک نه ــتان، ی ــده )ACCA( انگلس ــق ش ــبین تصدی ــن محاس انجم

تصدیقنامــه محاســبین تصدیــق شــده را ارایــۀ میکنــد. اخیــراً ادارۀ عالــی تفتیــش و انجمــن محاســبین تصدیــق شــده )ACCA( زمینــه 

Founda- )همــکاری را بــه منظــور ارتقــای ظرفیــت و مســلکی ســازی کارمنــدان از طریــق راه انــدازی کورســهای اساســات حســابداری 

tion In Accountancy-FIA( و اســتندردهای بیــن املللــی حســابداری ســکتور عامــه )IPSAS( و از طریــق تشــویق کارمنــدان جهــت 

اخــذ تصدیقنامــه ACCA فراهــم کــرده انــد.

 )ACCA( ادارۀ عالــی تفتیــش یگانــه اداره در افغانســتان اســت کــه صاحــب چنیــن امتیــازی از ســوی انجمــن محاســبین تصدیــق شــده

شــده اســت، ادارۀ عالــی تفتیــش مجــوز کارفرمــای تصدیــق شــدۀ انجمــن محاســبین تصدیــق شــده )ACCA( را در مــاه جــوزا 1398 

ــای  ــت و فرصته ــا کیفی ــهای ب ــۀ آموزش ــل ارای ــه دلی ــه ب ــد ک ــبکه ادارات گردی ــو ش ــق عض ــن طری ــت آورد و از ای ــون 2019( بدس )ج

انکشــاف مســلکی کــه بــه کارمنــدان و مفتشــین ارایــه میکنــد بــا اعتبــار شــناخته شــده اســت.


