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 پیشگفتار

کشدرر از   کنندهه در مییدا   ترین نهاد بازرسی اداره عالی تفتیش افغانستان منحیث عالی

رونه حکرمتهاری و اداره امرر مدالی فدفاو و حسدابهه     ،ها با جهیتطریق اجرای انراع بازرسی

نیش اداره عدالی تفتدیش را    د 2931 ترفیح فهه در سال دقانرن تفتیش   .را ترویج می نمایه

فمرل تفتیش رعایدت قدرانین و میدررا ،    به های این اداره راباز تعریف نمرده و حهود تفتیش

هدا را  دهه کده بازرسدی  این قانرن به اداره عالی تفتیش صالحیت می .گسترش بخشیهه است

المللی نهادهدای عدالی تفتدیش    المللی انجام داده و معیارا  سازمان بینبه اسا  معیارا  بین

اداره عالی تفتیش افغانستان منحیث عضدر انترسدای همدراره تدالش      .عملی نمایه( انترسای)

فمرل تفتیش رعایت قرانین و میررا ؛ اصدرل، رهنمردهدا   هها بمی نمایه که در تمام بازرسی

  .کار ببردو معیاراتی را که ترسط سازمان مذکرر وضع فهه است، به

، (المللدی نهادهدای عدالی تفتدیش یدا ایسدای      معیدارا  سدازمان بدین   )معیارا  انترسای 

و میدررا   های الزم را برای تفتیش رعایت قدرانین  ، راهنمایی4و سطح  9رهنمردهای سطح 

-اصرل و رهنمردهای ایسای به هیچ صدرر  قدرانین، میدررا  و صدالحیت     .نمایهفراهم می

دهه و یا اینکه هرگز نهادهای عدالی بازرسدی   های نافذه ملی کشررها را تحت فعاع قرار نمی

رهنمردهدای ایسدای بدرای تفتدیش      .داردرا از پرداختن با سایر انراع تفتدیش بداز نمدی    کننهه

 :نین و میررا  به صررتی که در زیر فرح داده می فرد، تهوین فهه انهرعایت قرا
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ایدن اصدرل بدرای تمدام     (: 1129نسخه )اصرل بنیادی تفتیش سکترر عامه : 211 ایسای

های سکترر عامه بهون در نظر دافت فدک  و ماهیدت بازرسدی قابد  تطبیدق      انراع بازرسی

اصدرل بنیدادی    .قرائدت و تفسدیر گردنده    211سایر معیارا  ایسای بایه ترام با ایسدای   .است

تفتیش؛ اسا  رهنمردهای عمرمی تفتیش را کده در رهنمدرد سدطح رهدارم ارائده گردیدهه       

  .دههاست، تشکی  می

این اصرل بدر مبندای ایسدای    (: 1129نسخه )اصرل بنیادی تفتیش عملکرد : 911ایسای 

بایه ترام بدا   911ایسای  .نمایهکش میمعیارا  مخصرص را برای تفتیش عملکرد پیش 211

  .که برای تفتیش عملکرد نیز عملی است قرائت و تفسیر گردد 211ایسای 

این اصرل بر مبندای ایسدای   : اصرل بنیادی تفتیش رعایت قرانین و میررا : 411ایسای 

 .کدش مدی نمایده   معیارا  مخصرص را برای تفتیش رعایدت قدرانین و میدررا  پدیش     211

که برای تفتیش رعایت قرانین و میررا  نیز قاب  عملدی   211بایه ترام با ایسای  411ایسای 

  .است، قرائت و تفسیر گردد

هدایی کده جدها از    رهنمرد تفتیش رعایت قدرانین میدررا  بدرای بازرسدی    : 4211ایسای 

را تفتدیش رعایدت قدرانین و میدررا      (: 1129نسخه )فرنه های مالی اجرا میتفتیش صرر 

های مدذکرر بدر   رهنمرد .بازرسیها انجام داد تران بصرر  جهاگانه و منحیث بخشی از سایرمی

را انده و مفتشدین سدکترر عامده     ساخته فهه( 911-211ایسای )مبنای اصرل بنیادی تفتیش 

  .کمک می نمایه تا اصرل بنیادی را بصرر  درست به کار ببرنه

المللدی  هدای بدین  زبان انگلیسدی و برخدی زبدان   این معیارا  در منابع انترسای صرو به 

خداطر اینکده مندابع    کار بردن این معیارا  بهمفتشین اداره عالی تفتیش هنگام به .مرجرد است

برای رفع ایدن نییصده، اداره    .آن به زبان دری مرجرد نیست، به مشکال  زیادی مراجه بردنه

نترسای در ارتبدا  بده تفتدیش رعایدت     عالی تفیتش از پروژه کراتر خراست تا معیارا  جهیه ا

به اسدا  هدهایت اداره؛ ایسدای     .قرانین و میررا  را به زبان دری به اختیار مفتشین قرار دهه
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/  میررا  و قرانین رعایت تفتیش اساسی اصرل  

در ( 1122مدی  ) 2934ترسط پروژه کدراتر ترجمده و در مداه  درر      4211و  411، 911، 211

  .اختیار اداره قرار گرفت

؛ بده  4211و  411، 911، 211معیارا  ایسدای  از این رو خرسنهم که اکنرن ترجمه دری 

اداره عالی تفتیش راپ و در دسدتر  مفتشدین و خرانندهگان محتدرم      صرر  کتابی از سری

خدراهم معیدارا    همچنین از تمام مفتشین و آمرزگاران اداره عالی تفتدیش مدی   .گیردقرار می

المللدی در تفتدیش   هدای بدین  مذکرر را مررد مطالعه قرار داده تا قادر به تطبیق بهتدرین فدیره  

 .رعایت قرانین و میررا  گردنه

نسدخه دری  ترجمه هایشان در المللی کراتر بخاطر تالشدر اخیر جا دارد تا از کمپنی بین

 .معیارا  ایسای قهردانی نمایم
 

 

 شریفی  شریف محمد دوکتور  پوهندوی

 رئیس اداره عالی تفتیش
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  معرفی

مسلکی برای اعتبار، کیفیت و مسلکی بودن بازرسی سکتور  یمعیارات و رهنمودها .0

که توسط ( ISSAIs)عالی تفتیش  یمعیارات بین المللی نهادها. عامه الزم است

به نشر رسیده است، هدف  (INTOSAI)عالی تفتیش  یسازمان بین المللی نهادها

عضو را  یاساسی آن این است که روند بازرسی مستقالنه و مؤثر را ترویج و نهادها

مسلکی مطابق به قوانین و مقررات ملی کشورهای  یها در راستای ایجاد روش

  .مربوطه حمایت کند

اصول اساسی برای بازرسی سکتور عامه، به صورت (: ISSAI 011) 044ایسای  .2

عموم اصول اساسی را جهت تفتیش سکتور عامه پیشکش و صالحیت این معیارات 

    .سازد یرا مشخص م

عالی  یکه مبتنی بر معیارات بین المللی بازرسی نهادها 044بنابراین، ایسای  .3

تفتیش ساخته شده است، اساس معیارات تفتیش رعایت قوانین و مقررات را تشکیل 

 :  کند یاین سند اطالعات الزم را برای موارد ذیل فراهم م. دهد یم

 عالی تفتیش در ارتباط به  یهدف و صالحیت معیارات بین المللی نهادها

 . تفتیش رعایت قوانین و مقررات

 مختلف که از  یها یت قوانین و مقررات و روشچارچوب اجراء تفتیش رعا

 .تفتیش را انجام داد توان یطریق آن م

 عناصر شامل در تفتیش رعایت قوانین و مقررات. 

 اصول تفتیش رعایت قوانین و مقررات . 
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  هدف و صالحیت اصول اساسی تفتیش رعایت قوانین و مقررات

این است که یک  0مقرراتهدف ایسای در ارتباط به تفتیش رعایت قوانین و  .4

مجموعه منظم و جامع اصول، معیارات و رهنمودها را برای تفتیش رعایت قوانین و 

مقررات، اعم از موضوعات کمی و کیفی که از لحاظ حدود با هم خیلی متفاوتند و 

گزارشدهی مختلف بررسی کرد،  یها ها و چارچوب از طریق روش توان یآنرا م

 . کند یفراهم م

تفتیش رعایت قوانین و  یاساس استفاده و ایجاد معیارات و رهنمودها 044ایسای  .5

 044اصول شامل در ایسای . کند یعالی تفتیش، فراهم م یمقررات را برای نهادها

 : به سه شیوه ذیل به کار برد توان یرا م

 به عنوان اساس ایجاد و طرح معیارات جدید؛ 

  همسویی با معیارات بین المللی؛به عنوان اساس استفاده از معیارات ملی در 

 اجراء تفتیش رعایت قوانین و  یبه عنوان اساس استفاده از رهنمودها

 . مقررات منحیث معیارات نافذه و با صالحیت

را بکار  044عالی تفتیش در صورتیکه تمام اصول مربوطه ایسای  ینهادها .6

اند، باید در تهیه  و یا اصول آنان کامالً مبتنی بر اصول اساسی ساخته شده برند یم

ها، به اصول اساسی  تفتیش اعم از گزارش مفتش و یا سایر گزارش یها گزارش

این اصول به هیچ صورت مافوق . تفتیش رعایت قوانین و مقررات مراجعه نمایند

 . ردیگ یار نمملی کشور مربوطه، قر یها تیقوانین، مقررات و صالح

( ISSAIs 0111-0444)تفتیش رعایت قوانین و مقررات  یچون رهنمودها .7

عالی تفتیش  یاند، برای نهادها برتر ساخته شده یها جهت پیشکش نمودن روش

انتوسای این . تا این رهنمودها را کامالً به عنوان معیار بکار ببرند گردد یتوصیه م

                                                             
0. ISSAI 011 and ISSAIs 0111-0444. 
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/  میررا  و قرانین رعایت تفتیش اساسی اصرل  

 یکه در بعضی شرایط ممکن است بنا به نبود ساختارها کند یواقعیت را درک م

اداری و یا به خاطر نبود صراحت در قوانین و مقررات مربوطه مبنی بر اینکه 

تفتیش رعایت قوانین و مقررات انتوسای  یباید به اساس رهنمودها ها یبازرس

قعیت در صورتیکه در چنین مو. انجام شوند، بکار گرفتن این معیارات تحقق نیابد

را مبتنی بر و  شان یمعیارات مل توانند یعالی تفتیش م یقرار داشته باشیم، نهادها

 . یا در همسویی با اصول بنیادی تفتیش رعایت قوانین و مقررات، بسازند

در صورتیکه معیارات بازرسی یک نهاد عالی تفتیش مبتنی بر یا در همسویی با  .8

طور ذیل  توان یها م اشند، در گزارشاصول بنیادی تفتیش انتوسای قرار داشته ب

 : استناد کرد

مان را مطابق معیارات که مبتنی بر اصول اساسی تفتیش  یها یما بازرس... 

(ISSAIs 011-444 )ساخته ( انتوسای)عالی تفتیش  یسازمان بین المللی نهادها

 .میا اند، انجام داده شده

 یرهنمودها توانند یقضایی م یها تیعالی تفتیش در بعضی صالح ینهادها  .9

تفتیش رعایت قوانین و مقررات را منحیث معیارات منظور شده جهت پیش برد امور 

 :طور ذیل بنگارند توانند یدر این صورت جمله استنادیه را م. بازرسی، بکار ببرند

به اساس معیارات ( بازرسی تفتیش رعایت قوانین مقررات)مان را  یها یما بازرس... 

سازمان بین المللی ( عیاراتدر مورد تفتیش رعایت قوانین و مقرراتم)بین المللی 

 . میا انجام داده( انتوسای)عالی تفتیش  ینهادها

در گزارش تفتیش شامل ساخت و یا آنرا به  توان یاستناد به اصول اساسی را م 

 . ، منتقل ساختباشد یصورت جامع تر که در بر گیرنده ساحه وسیع تر م

مرکب را که دربر  یها یبازرس توانند یم تشانیعالی تفتیش طبق صالح ینهادها

در . ، انجام دهندباشند یگیرنده جوانب مالی مالی، رعایت قوانین و عملکرد مراجع م
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بنا براین جمله . چنین موارد معیارات مربوط به هر نوع تفتیش، باید پیروی گردند

 یمالی و عملکرد با ذکر رهنمودها یها یاستنادیه فوق را به طور مشابهً برای بازرس

 . ، نوشت944و ایسای  144مربوطه، یعنی ایسای 

عبارت از اصول اساسی بازرسی سکتور عامه بوده که معلومات اضافی : 044ایسای  .01

 . دینما یرا در مورد احکام مربوط به اصول اساسی انتوسای فراهم م

منحیث ( ISSAIs 0111-0444)عمومی تفتیش  یکه از رهنمودها زمانی  .00

مالی انجام میابد، استفاده  یها معیارات تفتیش رعایت که توام با تفتیش صورت

تفتیش رعایت قوانین و مقررات  ی، مفتشین باید هم احکام رهنمودهاشود یم

(ISSAIs 0111-0444 )تفتیش مالی  یو هم رهنمودها(ISSAIs 0111-

 . 1را رعایت کنند( 9444
  

 تفتیش رعایت قوانین و مقررات یاجراچهار چوب 

 هدف اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات

تا دیده  باشد یتفتیش رعایت قوانین و مقررات عبارت از یک ارزیابی مستقالنه م .02

و  ها تیشود که آیا یک موضوع یا موضوعات تحت بازرسی در مطابقت با صالح

قرار دارند یا خیر؛ به عبارت ، 9اند قوانین نافذه که به عنوان معیار شناسایی شده

تا دیده شود  ردیگ یدیگر تفتیش رعایت قوانین و مقررات به این منظور صورت م

، معامالت مالی و اطالعات ارائه شدۀ مراجع از هر لحاظ دارای ها تیکه آیا فعال

و قوانین نافذه در مرجع تحت بازرسی، همسویی دارد  ها تیمعیار اهمیت با صالح

 . یا خیر

ا بر این هدف تفتیش رعایت در ادارات سکتور عامه این است که دیده شود که بن .03

                                                             

9. Currently ISSAIs 0111–0101 

 .دیینما مراجعه تیصالح میمفاه به ارتباط در 13 و 11 پاراگراف به . 9
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ادارات سکتور عامه در مطابقت با قوانین نافذه مربوط، صورت  یها تیآیا فعال

مراجع با معیارات  یها تیارائه گزارش در مورد میزان مطابقت فعال. یا خیر ردیگ یم

خالصه اظهار نظر  توان یها م گزارشدر این نوع . نیز در این بازرسی شامل است

گزارش تفتیش رعایت . مفتش و نتیجه گیری وی را به صورت معیاری، ارائه گرد

مطابقت با معیارات به شمول قوانین، )قوانین و مقررات در واقع با قانونمند بودن 

در نظر گرفتن اصول عمومی در )و مناسب بودن ( مربوطه یها مقررات و توافقنامه

. سرو کار دارد( به اداره امور مالی سالم و اجراات مسئوولین امور سکتور عامه ارتباط

در حالیکه قانونمند بودن هدف اصلی تفتیش رعایت قوانین و مقررات را تشکیل 

سکتور عامه که در آن  یها تی، مناسب بودن با در نظرداشت ماهیت فعالدهد یم

وولین عامه، توقعات به خصوص وجود در مورد اداره امور مالی عامه و اجرائات مسئ

بر  یبنا براین حدود تفتیش مبتن. شود یدارد، اصل مناسبت نیز مهم پنداشته م

از اصل تناسب را نیز در بر خواهد  یها منشور یک نهاد عالی تفتیش بخش

 . 0داشت

تفتیش رعایت قوانین و مقررات به نهاد عالی تفتیش صالحیت قضایی نیز  .04

تا در مورد آنانیکه مسئوولیت اداره امور مالی عامه را بعهده دارند قضاوت  بخشد یم

عالی تفتیش وقایع و قضایا را  ییک تعداد از نهادها. نموده و حکم صادر کند

در این زمینه . ندینما یجهت پی گیری عدلی و قضایی به مراجع قضایی، ارجاع م

 توان یرا فراتر از این، مباید گفت که هدف تفتیش رعایت قوانین و مقررات 

ها در  گسترش داد و مسئوولین بازرسی هنگام طرح استراتیژی ها و پالن گزارش

 . تمام مراحل بازرسی، باید تمام شرایط الزم را در نظر بگیرند
 

                                                             
 .دیینما مراجعه 91 پاراگراف به  .0
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 تفتیش رعایت قوانین و مقررات یها یژگیو

 توان یشامل موضوعات متعدد شود و م تواند یتفتیش رعایت قوانین و مقررات م .05

جمع آوری اطالعات و اشکال  یها با استفاده از انواع متعدد معیارات، روش

تفتیش . گزارشدهی در زمینه اطمینان مناسب و یا اطمینان محدود ارائه کرد

به شکل تائیدی و یا گزارشدهی و یا ترکیب از  تواند یرعایت قوانین و مقررات م

ورت طوالنی و یا کوتاه ارائه کرد و به ص توان یگزارش تفتیش را م. این دو باشد

مختلف مانند نوشتن یک اظهار نظر  یها وهیبه ش توان ینتیجه گیری تفیش را م

واحد برای تمام گزارش و یا نوشتن اظهار نظر در مورد هر موضوع خاص، ارائه 

 . کرد

امور سکتور عامه بخش اعظم  یها تیتفتیش رعایت قوانین و مقررات فعال .06

دلیل این امر . دهد یوولیت یک نهاد عالی تفتیش را تشکیل مصالحیت و مسئ

که به اساس  اند یقانونی ابزار اساس یها تیطوری است که قوانین و سائر صالح

آن قوه مقننه بر روند عواید، مصارف، اداره سکتور عامه، احقاق حقوق شهروندان و 

ولیت دارند که در سکتور عامه مسئو ینهادها. دینما یامثال آن اعمال کنترول م

بنا . مدیریتی سالم استفاده نمایند یها بخش اداره امور مالی و وجوه عامه از روش

بر این تمام ادارات سکتور عامه و شعبات مربوطه آنان مسئوولت دارند که در 

شفاف و در برابر استفاده از وجوه عامه برای مردم حسابده بوده و  شانیعملکردها

 . حکومتداری خوب را بکار ببرند یها روش در اداره وجوه مذکور

ها در مورد  تفتیش رعایت قوانین و مقررات از طریق فراهم نمودن گزارش .07

چگونگی اداره و بهره برداری وجوه عامه و احقاق حقوق شهروندان مطابق قوانین 

به همین ترتیب تفتیش . دینما یعامه ترویج م یها تینافذه، شفافیت را در فعال

قوانین  یها یقوانین و مقررات از طریق گزارش دادن انحرافات و تخطرعایت 
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تا از طریق آن اقدامات اصالحی روی دست  بخشد یروند حسابدهی را ترویج م

تفتیش رعایت . گرفته شود و اشخاص مسئوول در برابر اعمالشان ماخذه گردند

وانین و قوانین و مقررات هم از طریق شناسایی نقاط ضعف و انحرافات از ق

مقررات و همچنان از طریق ارزیابی اصل مناسبت در جایکه قوانین و مقررات 

تقلب و . دینما یکافی وجود نداشته باشد، روند حکومتداری خوب را نیز تقویت م

که ذاتاً منافی اصول شفافیت، حسابدهی و حکومتداری خوب  اند یاعمالفساد 

ررات از طریق شناسایی خطر تقلب و بنا براین تفتیش رعایت قوانین و مق. هستند

فساد در ارتباط به رعایت، روند حکومتداری خوب را در ادارات سکتور عامه ترویج 

 . دینما یم

، شیبا در نظرداشت ساختار اداری ادارات سکتور عامه و صالحیت اداره عالی تفت .08

یات تمام سطوح حکومت را در مرکز، وال تواند یتفتیش رعایت قوانین و مقررات م

تفتیش رعایت قوانین و مقررات در . و ولسوالی ها تحت پوشش قرار دهد

کسانیکه به )، مصارف (مالیات دهندگان)خصوصی با تمرکز بر عواید  یها سازمان

طور مثال به صورت مشترک با ادارات دولتی مصروف ارائه خدماتند و یا از 

عامه، مستفید  یها ییها و سبسایدی ها جهت استفاده و اداره دارا مساعدت

 . ، نیز ممکن است(شوند یم

چنین ادارات . کند یدر بعضی کشورها اداره عالی تفتیش نقش دادگاه را نیز ایفا م .09

متشکل از قضات بوده و صالحیت دارند که بر حسابداران حکومت و سائر مقامات 

. باشند، نظارت و کنترول قضایی داشته ندیعامه که به اداره عالی تفتیش پاسخگو

تا تمام کسانی را که  سازد یچنین نقش قضایی نهاد عالی تفتیش را ملزم م

ماخذه نموده و  تشانیریمسئوولیت اداره امور مالی را بعهده دارند در برابر نحوه مد

میان نقش قضایی اداره عالی تفتیش و خصوصیات . از آنان حسابگیری نماید
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در صورتیکه . کننده وجود دارد لیتفتیش رعایت قوانین و مقررات رابطه تکم

تا آنان با  کند ی، همچنان ایجاب مندینما یمفتشین با نقش قضایی عمل م

 .مسئوولیت های بیشتر عمل کنند؛ به طور مثال دیوان محاسبات
 

 موارد مختلف در ارتباط به تفتیش رعایت قوانین و مقررات

باشد و  ها یمنحیث بخشی از سائر بازرس تواند یتفتیش رعایت قوانین و مقررات م  .21

اگر چه امکان دارد که تفتیش رعایت قوانین و . یا به صورت مستقالنه انجام شود

 : مقررات بگونه های دیگر نیز انجام شود، ولی به صورت عموم داریم که

 برای )مالی  یها تفتیش رعایت قوانین و مقررات توام با بازرسی صورت

 . ای؛ (مراجعه نمایید 0144ین زمینه به ایسای معلومات بیشتر در ا

 به )مالی  یها تفتیش رعایت قوانین و مقررات مستقل از تفتیش صورت

 . ای؛ (مراجعه نمایید 0044ایسای 

 تفتیش رعایت قوانین و مقررات توام با تفتیش عملکرد . 
 

 مالی  یها صورتاجراء تفتش رعایت قوانین و مقررات توام با تفتیش 

به عنوان یک عنصر مهم روند دیموکراتیک برای ( مجلس نمایندگان)مقننه قوه  .20

مصارف و عواید سکتور عامه و همچنین برای محاسبه و تخصیص مصارف و 

نافذه باالی روند  یها تیقوانین و صالح. کند یعواید، برای ادارات اولویت وضع م

 یها تیالعامه مبنای صالحیت و اساس فع یجریان نقده پولی در نهادها

و مقررات در کنار  نیتفتیش رعایت قوان. دهد یعامه را تشکیل م یها سازمان

را تشکیل  ها یمالی و اجرای بودجه، یک بخش مهم از بازرس یها بازرسی صورت

 . دهد یم

تفتیش رعایت قوانین و مقررات در ادارات سکتور عامه که توام با بازرسی  .22
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و مسئوولیت  ها تیخش مهمی از صالحمالی و اجرای بودجه ملی ب یها صورت

 . دهد یهای یک نهاد عالی بازرسی را تشکیل م

قوانین و مقررات هم در تفتیش رعایت قوانین و مقررات و هم برای تفتیش  .23

اینکه کدام قوانین و مقررات باالی کدام بخش . مالی، مهم است یها صورت

تفتیش رعایت قوانین و مقررات . وابسته به هدف تفتیش است گردد یتطبیق م

عبارت از ارزیابی مستقل است تا دیده شود که آیا موضوع تحت بازرسی در 

. مطابقت با قوانین نافذ که منحیث معیار شناخته شده است، قرار دارد یا خیر

با  تفتیش رعایت قوانین و مقررات با جمع آوری شواهد کافی در مورد مطابقت

مالی در صدد آن است تا ارزیابی شود  یها تفتیش صورت. معیارات سروکار دارد

مالی در مطابقت با چهارچوب گزارشدهی مالی نافذه قرار دارد  یها که آیا صورت

یا خیر و مطابقتاً شواهد و مدارک کافی و مناسب در ارتباط به قوانین و مقررات که 

در حالیکه در تفتیش . 2دارد، جمع آوری گرددبر موضوع مورد بازرسی تاثیرات مهم 

مالی  یها باالی صورت مالی صرف آن عده از قوانین و مقررات که یها صورت

تاثیر مستقیم دارند باید مرتبط باشند؛ و در تفتیش رعایت قوانین و مقررات هر 

 . معیار مناسب باشد تواند یگونه قوانین و مقررات مرتبط به موضوع م

 یها الزم را برای تفتیش هایکه توام با بازرسی صورت یرهنمودها 0144ایسای  .24

تفتیش  یاین رهنمودها باید با رهنمودها. دینما ی، فراهم مردیگ یمالی صورت م

 . یکجا تعبیر گردند( ISSAI 0111-9444)مالی 
 

 جداگانه انجام شود صورت بهتفتیش رعایت قوانین و مقررات در صورتیکه 

به صورت جداگانه و مستقل از تفتیش  توان یقوانین و مقررات را متفتیش رعایت  .25

 0044 یسایمالی و تفتیش عملکرد پالن، اجراء و گزارش داد؛ ا یها صورت

                                                             
 . Cf. ISSAI 09 1 
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تفتیش رعایت قوانین و مقررات . کند یالزم را در این زمینه فراهم م یرهنمودها

ان یک به صورت جداگانه به عنو یبه صورت منظم و یا گهگاه توان یرا م

 . بازرسی مستقل که برای هر موضوع تعریف شده باشد، انجام داد
 

 مالی یها صورتتفتیش رعایت قوانین و مقررات توام با تفتیش 

زمانیکه تفتیش رعایت قوانین و مقررات منحیث بخشی از تفتیش عملکرد انجام   .26

مفیدیت و ، رعایت قوانین مقررات به عنوان بخشی از اصول اقتصادیت، شود یم

علت و یا پیامد  تواند یعدم رعایت قوانین و مقررات م. مؤثریت محسوب شود

در صورتیکه تفتیش به صورت ترکیبی انجام . موضوعات تحت بازرسی باشد

را بکار ببرند تا دیده شود که در چنین  شان ی، مفتشین باید قضاوت مسلکشود یم

آیا عملکرد هدف اصلی تفتیش  آیا رعایت مورد تمرکز قرار دارد یا ها یبازرس

و اینکه آیا معیارات ایسای را بر تفتیش عملکرد، تفتیش رعایت و یا هر دو  باشد یم

 . به طور ترکیبی باید بکار برد
 

 عناصر تفتیش رعایت قوانین و مقررات

تذکر داده  044عناصر تشکیل دهنده تفتیش رعایت قوانین و مقررات در ایسای  .27

ش موارد اضافی مرتبط به تفتیش رعایت قوانین و مقررات را در این بخ. شده است

 . میده یتوسط مفتش شناسایی شود، تذکر م ها یکه باید قبل از شروع بازرس
 

 و معیارات ها تیصالح

و قوانین عناصر اساسی تفتیش رعایت قوانین و مقررات را تشکیل  ها تیصالح  .28

که به اساس آن تصمیم  شود یاستفاده مچون از این قوانین منحیث معیار . دهند یم

 . که تحت شرایط خاص قانونی چگونه عمل باید کرد شود یگرفته م

شامل قوانین، مقررات، مصوبات بودجوی، پالیسی ها، کودها،  ها تیصالح  .29
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ها و اصول عمومی برای اداره امور مالی سکتور عامه و اجراآت مقامات  توافقنامه

، ندیآ یاز اثر تصامیم تقنینی پارلمان بمیان م ها تیصالحاکثر . باشد یحکومت، م

 . توانند یسکتور عامه نیز صادر شده م تر نییدر سطوح پا ها تیولی این صالح

چون انواع قوانین متعدد وجود دارند این قوانین ممکن بعضاً با هم ناسازگاری  .31

افزون بر این قوانین در ادارات . متفاوت باشند یرهایداشته باشند و یا دارای تعب

مادون ممکن با شرایط و حدود قوانین مادر همسویی نداشته باشند و بین آنان 

گفت که برای تفتیش رعایت قوانین و  توان یدر نتیجه م. تفاوت وجود داشته باشد

مقررات در ادارات سکتور عامه الزم است که در قسمت ساختار قوانین و 

این امر به خصوص حین . مربوطه دانش الزم داشته باشیم یها تیصالح

، چون منابع این معیارات باشد یشناسایی معیارات از اهمیت خاص برخوردار م

هم هنگام تعیین حدود تفتیش و هم هنگام ارائه نتایج و )ممکن در بازرسی 

 . ظهور کنند( تفتیش یها افتهی

ه اساس آن یک موضوع ارزیابی و اندازه اند که ب یها معیارات عبارت از محک  .30

 یدبرای اینکه یک معیار مناسب داشته باشیم معیار رعایت با. شود یگیری م

مرتبط، قابل اعتماد، مکمل، بی طرف، قابل فهم، قابل مقایسه، قابل قبول و در 

بدون داشتن معیار که از قوانین و مقررات برگرفته شده باشد، هر . دسترس باشد

 . گردد یجه گیری منتج به تفاسیر شخصی و سوء تفاهم مگونه نتی

تفتیش رعایت قوانین و مقررات به صورت عموم شامل ارزیابی مطابقت با   .32

اند و  معیارات رسمی مانند قوانین و مقررات که در اثر تصامیم تقنینی وضع شده

، (قانونمندی)ها، به شمول قوانین بودجوی  سایر قوانین، مقررات و توافقنامه

در جاهائیکه معیارات به صورت رسمی وجود نداشته باشد و یا در زمینه . باشد یم

رعایت و  توانند یوجود داشته باشد، مفتشین م ها یتطبیق آن در قوانین کمبود
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مراجع تحت بازرسی را با در نظرداشت اصول عمومی  یها تیعدم رعایت فعال

(. اصل مناسبت)اداره امور مالی عامه و اجراآت مقامات سکتور عامه ارزیابی نمایند 

معیارات مناسب هم برای بازرسی هائیکه تمرکزآنان قانونمندی است و هم برای 

برای بازرسی . بازرسی هائیکه هدف آن مناسبت است، یک امر ضروری است

اصول  توانند یهائیکه تمرکز آنان اصل مناسبت است معیارات مربوطه هم م

در بعضی موارد . برتر ملی باشند یها عمومی پذیرفته شده بین المللی و هم روش

 . چنین معیارات ممکن صریح نباشند و یا بر قوانین تکراری مبتنی باشند
 

 موضوع

موضوع . گردد ییش تعریف مموضوع تفتیش رعایت قوانین و مقررات در حدود تفت .33

برای . ، معامالت و اطالعات مالی ظهور کنندها تیبه شکل فعال تواند یتفتیش م

تصدیق نمودن تفتیش رعایت قوانین الزم است که اطالعات مربوط به موضوع 

بگونه یک  تواند یاظهار نامه تفتیش رعایت قوانین و مقررات م. شناسایی شود

 . گردد یاس یک چارچوب گزارشدهی معیاری تهیه مصورت رعایت باشد که به اس

موضوع تفتیش رعایت قوانین و مقررات منوط به صالحیت اداره عالی تفتیش،   .34

بنا بر این، محتویات و حدود موضوع . باشد یقوانین مربوطه و حدود تفتیش م

عام یا  تواند یموضوع م. متفاوت باشند تواند یتفتیش رعایت قوانین و مقررات م

آنرا به آسانی  توان ییک عده از موضوعات به شکل کمی بوده و م. خاص باشد

به طور مثال پرداخت هائیکه مبتنی بر یک عده شرایط استوار )اندازه گیری کرد 

به شکل کیفی و  تواند ی، در حالیکه یک تعداد دیگر از موضوعات تفتیش م(نباشد

 (.مقتضیات طرزالعمل ها مانند رفتار مبتنی بر)غیر عینی باشند 
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 مراجع سه گانه ذیدخل در تفتیش رعایت قوانین و مقررات

 ردیگ یتفتیش رعایت قوانین و مقررات مبتنی بر یک رابطه سه ضلعی صورت م .35

جهت ارائه نتایج شواهد و مدارک کافی و مناسب جمع  خواهد یکه در آن مفتش م

مرجع تحت )از مرجع مسئوول  ریآوری کند تا میزان اعتماد کاربران مطلوب به غ

در ارتباط به اندازه گیری و ارزیابی موضوع در مقایسه با معیار تحکیم ( بازرسی

 . گردد

در تفتیش رعایت قوانین و مقررات مسئوولیت مفتش این است که عناصر بازرسی  .36

را شناسایی نموده و ارزیابی نماید که آیا یک موضوع خاص در مطابقت با معیارات 

را ده قرار دارد یا خیر؛ و در اخیر گزارش تفتیش رعایت قوانین و مقررات وضع ش

 . ارائه نماید

که  باشند ییا مقامات امور م/ مرجع مسئوول در واقع اداره یا شعبه حکومت  .37

مسئوولیت اداره امور مالی عامه را بعهده داشته و تحت قوانین کشور فعالیت 

در تفتیش رعایت قوانین و مقررات شخص مسئوول در برابر موضوع . ندینما یم

 . تفتیش مسئوول است

 شانیاند که مفتش گزارش را برا یها ها و یا گروه کاربران عبارت از افراد، سازمان  .38

در تفتیش رعایت قوانین و مقررات اغلب استفاده کننده گزارش . دینما یارائه م

که کاربر نهایی  باشد یم( شورای ملی)م تفتیش عبارت از نمایندگان مرد

شورای ملی در ارتباط به استفاده منابع عامه تصمیم . باشد یتفتیش م یها گزارش

و در مورد به محاسبه و بهره برداری عواید برای اهداف مطلوب اولیت  ردیگ یم

کاربر اولی گزارش تفتیش در واقع عبارت از همان مرجعی است که . سنجد یم

 .کند یرا که منحیث معیار شناسایی شده است، صادر م ها تیصالح قوانین و

رابطه بین مراجع سه گانه ذیدخل باید در مورد هر تفتیش به صورت خاص  .39
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نگریسته شود و ممکن این رابطه به صورت گزارشدهی مستقیم و یا صرف ارائه 

ل در نظر به ادارات شام تواند یاین تعریف مراجع ذیدخل م. تصدیق نامه باشد

 .بازرسی تغیر کند
 

 تضمین دادن در تفتیش رعایت قوانین و مقررات

در تمام انواع  ها تیمفتش با در نظرداشت این واقعیت که بنا به موجودیت محدود .41

در مورد وضعیت موضوع تحت بازرسی اطمینان  تواند یهیچ بازرسی نم ها یبازرس

. تا خطر ارائه نتایج نادرست کاهش یابند برد یرا بکار م یها مطلق ارائه کند روش

 ها یدر اکثر موارد بازرس. این امر باید بگونه شفاف با کاربران شریک ساخته شود

، بلکه تا حدودی با دهد ییک موضوع را تحت پوشش قرار نم یها تمام بخش

 .کند ینمونه گیری کمی و کیفی بسنده م یها وهیبکار بردن ش

اعتماد  شود یمقررات که از طریق حصول اطمینان انجام متفتیش رعایت قوانین و  .40

در . دهد یتفتیش را نسبت به اطالعات ارائه شده افزایش م یها کاربران گزارش

اطمینان : تفتیش رعایت قوانین و مقررات دو سطح اطمینان دهی وجود دارد

مناسب که در آن در نظر مفتش موضوع تحت بازرسی از تمام جوانب مهم در 

 دینما یبقت با معیارات مربوطه قرار دارد؛ و اطمینان محدود که مفتش اظهار ممطا

که به نظر وی مفتش هیچ موردی را متوجه نشده است تا او را قانع سازد که 

اطمینان مناسب و اطمینان . موضوع در مطابقت با معیارات قرار نداشته باشد

تصدیق نامه ممکن بوده  محدود هر دو هم در گزارشدهی مستقیم و هم در ارائه

 .تواند یم
 

 اصول تفتیش رعایت قوانین و مقررات

تفتیش رعایت قوانین و مقررات عبارت از یک روند سیستماتیک است که در آن  .42
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تا دیده شود  گردند یشواهد و مدارک به صورت بی طرفانه جمع آوری و ارزیابی م

و قوانین که منحیث معیار شناخته  ها تیکه آیا یک موضوع در مطابقت با صالح

برای اجراء تفتیش  میینما یاصول را که در ذیل بحث م. اند، قرار دارد یا خیر شده

تکمیلی است، ماهیت تفتیش یک روند . رعایت قوانین و مقررات بسیار مهم است

: میا ولی برای ارائه بهتر موضوع اصول تفتیش را به سه بخش ذیل تقسیم نموده

مفتش باید قبل از شروع تفتش در نظر بگیرد؛ اصول که باید در جریان اصول که 

در نظر گرفته شوند؛ و اصول که برای مراحل تفتیش در ( اصول عمومی)تفتیش 

 . شوند یپروسه تفتیش در نظر گرفته م
  

 اصول عمومی 

 قضاوت و شکاکیت مسلکی

را توام با شکاکیت مسلکی انجام دهند و در تمام  شانیها یمفتشین باید بازرس .43

و « شکاکیت مسلکی» یها واژه. را بکار ببرند شان یفرایند تفتیش قضاوت مسلک

هنگام طرح نمودن شرایط برای تصمیم مفتش در مورد روش « قضاوت مسلکی»

این دو اصطالح . باشد یمناسب که باید اتخاذ گردد، از اهمیت خاص برخوردار م

 . رفتار مفتش از قبیل ذهن متجسس وی را نیز در بر دارد

مفهوم قضاوت . مفتش باید در تمام مراحل تفتیش قضاوت مسلکی را بکار ببرد

مسلکی به این معنی است که مفتش باید با استناد به معیارات آموزشی مسلکی و 

جهت تحلیل مسائل بکارببرد تا اینکه با در نظرداشت شرایط  اش یتجارب عمل

 . تفتیش در زمینه تصامیم مناسب اتخاذ گردد

مفتش باید با . شود ییک امر اساسی محسوب م ها شیشک مسلکی برای تمام تفت

که موضوع از معیار تفاوت داشته  شود یدرک این واقعیت که بعضی شرایط منجر م

رویکرد . یک رویکرد شک مسلکی برنامه ریزی و اجراء نماید را با ها یباشد، بازرس
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شکاکیت مسلکی به این مفهوم است که مفتش موضوع را جهت کفایت و مناسب 

 .بودن شواهد جمع آوری شده به صورت منتقدانه و با ذهن متجسس ارزیابی نمایید

قضاوت مسلکی و شکاکیت مسلکی جهت ارزیابی عناصر تفتیش، موضوع تفتیش، 

معیار تفتیش، حدود تفتیش، اهمیت، خطر و روش تفتیش که در برابر خطرات 

، در تمام فرایند تفتیش رعایت قوانین و مقررات شود یشناسایی شده بکار برده م

این دو واژه جهت ارزیابی شواهد و موارد عدم رعایت در تمام . شوند یبکار برده م

ویات و تواتر تشریک اطالعات فرایند تفتیش جهت گزارشدهی و تعیین شکل، محت

یکی از مقتضیات ویژه در بکار بردن شکاکیت مسلکی و . شوند ینیز بکار برده م

قضاوت مسلکی در تفتیش رعایت قوانین و مقررات این است که در موارد که 

قوانین و مقررات کامالً و یا قسمی برای موضوع تحت بازرسی وجود نداشته باشد و 

شد، مفتش توانایی داشته باشد که ساختار و محتویات یا صراحت نداشته با

 یها ادارات را منحیث معیار تحلیل و ارزیابی نموده بتواند و روش یها تیصالح

شکاکیت مسلکی و قضاوت مسلکی را در موضوعات شناخته شده و شناخته نشده 

آن با  به همین ترتیب مفتش باید بتواند شواهد و مدارک مختلف و ارتباط. بکار ببرد

حدود و موضوع تفتیش را ارزیابی نموده بتواند و مکمل بودن و مناسب بودن شواهد 

 . را بررسی نماید
 

 کنترول کیفیت

مفتش در . مفتشین باید به صورت عموم مسئولیت کیفیت تفتیش را بعهده گیرند .44

برابر اجراآت تفتیش مسئوول است و به این منظور باید در تمام مراحل تفتیش 

کنترول کیفیت باید به این  یها روش. کیفیت تفیش اعمال کنترول نمایدروی 

هدف صورت گیرد که روند بازرسی با معیارات نافذه همسویی داشته و گزارش و 

 .  نتیجه گیری تفتیش با در نظرداشت شرایط بگونه مناسب ارائه گردند
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 تفتیش میتتیریمدالزم برای  یها مهارت

 . الزم باشند یها مهارتمفتشین باید دارای تمام  .45

تفتیش باید دانش، مهارت و تجربه الزم را دارا باشند تا ماموریت تفتیش  میاعضاءت

این امر داشتن تجربه عملی در انجام انواع تفتیش، آشنا . را موفقانه تکمیل نمایند

مرجع تحت بازرسی و توانایی  یها تیبودن با معیارات و قوانین نافذه، درک فعال

یک امر  ها شیآنچه در تمام انواع تفت. شود یدن قضاوت مسلکی را شامل مبکار بر

این است که باید کارمندان تفتیش واجد شرایط استخدام  شود یمشترک پنداشته م

 یالزم ارائه گردد، تعلیماتنامه ها و سایر رهنمودها یها شوند، به کارمندان آموزش

منابع کافی در اختیار تفتیش قرار داده  الزم در ارتباط به اجراء تفتیش فراهم گردد و

 یها حرفه ای به مهارت یها مفتشین باید به صورت مثمر از طریق آموزش. شود

 . بیافزایند شان یمسلک

ها و فنون تخصصی است که ممکن در  انجام دادن تفتیش مستلزم دانش، مهارت

 یها وهیار بردن شبا بک تواند یبنا براین اداره م. اداره عالی تفتیش موجود نباشد

مختلف از متخصصین بیرونی کمک بخواهد تا برای آن دانش مسلکی الزم را 

مفتشین باید شایستگی، مهارت و . فراهم کند و یا امور مسلکی خاص را انجام دهد

توانایی متخصص خارجی را نیز ارزیابی کنند و ببینند که آیا کارهای متخصصین 

 . یربرای اهداف تفتیش کافی است یا خ
 

 خطر تفتش

 . مفتشین باید در تمام فرایند تفتیش خطر تفتیش را در نظر گیرند .46

تفتیش باید به شیوه ای انجام شود تا خطر تفتیش تا یک سطح قابل قبول کاهش 

تفتیش به خصوص نتایج  یها خطر تفتیش عبارت از خطری است که گزارش. یابد

مد نظر گرفتن خطر . و نظر تفتیش به صورت نادرست یا نا مناسب ارائه گردد



 

28 
 

  

تفتیش با اخذ نظریات )تفتیش هم در تفتیش مستقیم و هم در تفتیش تصدیقی 

 . یک امر مهم است( مرجع
 

 مفتش

مفتش باید ابعاد سه گانه خطر تفتیش، یعنی خطر ذاتی، خطر کنترولی و خطر 

کشفی را در ارتباط به موضوع تفتیش و شکل گزارشدهی در نظر گیرد؛ یعنی 

مفتشین ببینند که آیا موضوع تفتیش کمی است یا کیفی؛ و در گزارش تفتیش نظر 

میزان اهمیت ابعاد سه گانه خطر تفتیش منوط . تفتیش ارائه گردد یا نتیجه تفتیش

مناسب ارائه کند یا اطمینان به موضوع تفتیش؛ اینکه آیا تفتیش باید اطمینان 

 . باشد ییا گزارش تصدیقی، م کند یمحدود؛ و آیا تفتیش گزارش مستقیم ارائه م
 

 معیار اهمیت

 . را در تمام فرایند تفتیش در نظر بگیرد« معیار اهمیت»مفتش باید  .47

تعیین میزان معیار اهمیت با قضاوت مسلکی مفتش سروکار دارد و وابسته به تعبیر 

یک موضوع زمانی با اهمیت . ضروریات کاربران گزارش تفتیش است مفتش از

که دانش در مورد آن موضوع روی تصمیم گیری کاربران آن تاثیر  شود یپنداشته م

هم به صورت انفرادی باالی  توان یاهمیت م زانیدر مورد م. ملموس داشته باشد

موالً ارزش مع. یک موضوع و یا هم باالی دسته ای از موضوعات قضاوت کرد

، ولی بعضی اوقات شود یموضوع به عنوان معیار میزان اهمیت در نظر گرفته م

. شوند یکیفی نیز در نظر گرفته م یها یژگیسایر عوامل کمی و همچنان و

 یها شاخصه توانند یذاتی یک موضوع و یا دسته ای از موضوعات م یها یژگیو

ب یک موضوع ممکن به اساس به همین ترتی. برای میزان اهمیت آن نیز باشند

 . ، با اهمیت باشدونددیپ یشرایط و زمینه ای که به وقوع م
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قسمیکه در فوق تذکر داده شد، با وجود اینکه ابعاد کیفی در امور سکتور عامه از 

اهمیت خاص برخوردار است، میزان اهمیت در تفتیش رعایت قوانین و مقررات باید 

میزان اهمیت باید برای پالن گذاری، . شودهم از دید کمی و کیفی نگریسته 

مهم  یها یکی از بخش. ارزیابی شواهد و مدارک و گزارشدهی در نظر گرفته شود

باالقوه یا )در سنجش میزان اهمیت این است که آیا موارد رعایت و عدم رعایت 

عوامل که باید در . تصامیم کاربران آنرا متاثر خواهد ساخت یا خیر( تایید شده

وت در این زمینه در نظر گرفته شوند عبارت است از الزامات قانونی، منافع و قضا

مسائل که . ها و تمویل توقعات عامه، ساحات خاص مورد تمرکز تقنینی، درخواست

، نیز ندینما ینسبت به مسائل عمومی مانند تقلب از لحاظ اهمیت کمتر جلوه م

ارزیابی میزان اهمیت منوط به . ددر فهرست موارد مهم در نظر گرفته شون تواند یم

که مفتش قضاوت مسلکی را به صورت  کند یحدود تفتیش بوده و ایجاب م

 . گسترده بکار ببرد
 

 سازیمستند

 مفتشین باید اسناد کافی جمع آوری کنند  .48

اسناد الزم باید در زمان مناسب تهیه شود و در آن تمام معیارات، حدود تفتیش، 

صورت گرفته، شواهد جمع آوری شده و نتایج حاصله، توضیح قضاوتی که در زمینه 

مستند سازی باید جزئیات الزم را فراهم کند تا اینکه یک مفتش با . داده شود

تجربه که در موضوع مورد تفتیش مربوطه به صورت خاص اطالعات نداشته باشد 

عیار تفتیش، ارتباط بین موضوع تحت بازرسی، م: بتواند موارد ذیل را ارزیابی نماید

حدود تفتیش، ارزیابی خطر، استراتیژی و پالن تفتیش و ماهیت، زمان، حدود و 

و نتایج  ها افتهیبکار برده شده؛ شواهد که جهت تقویت و اثبات  یها نتایج روش

اند؛ دالیل مبنی بر انتخاب موضوعات با اهمیت که مستلزم  تفتیش جمع آوری شده
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مفتش باید اسناد مربوطه تفتیش را قبل . مربوطه ؛ و نتایجباشند یقضاوت مسلکی م

از نشر گزارش تفتیش، تهیه نماید و اسناد مذکور را برای یک مدت مناسب 

 . نگهداری نماید
 

 ارتباطات

 . مفتشین باید در تمام مراحل تفتیش ارتباطات مؤثر داشته باشند .49

پالن گزاری  ارتباطات در تمام مراحل تفتیش؛ یعنی قبل از شروع تفتیش، هنگام

. ردیگ یابتدایی، هنگام اجراء تفتیش و هنگام تهیه گزارش تفتیش، صورت م

و هرگونه  شوند یمفتشین هرگونه مشکالتی را که در جریان تفتیش به آن مواجه م

. موارد عدم رعایت را باید با مدیران مافوق و یا اشخاص مسئول درمیان بگذارند

 . رد معیار تفتیش آگاه سازندمفتشین باید اشخاص مسئول را در مو
 

 اصول مربوط به روند تفتیش

 پالن گذاری و طرح تفتیش رعایت قوانین و مقررات
 

 حدود تفتیش

 مفتشین باید حدود تفتیش را مشخص سازند .51

در مواردی که صالحیت یک نهاد عالی تفتیش یا قوانین مربوطه حدود تفتیش را 

حدود تفتیش عبارت از . تصمیم بگیرد، مفتش خود باید در زمینه کند یتعریف نم

؛ به طور مثال مطابقت موضوع باشد یمشخص نمودن ساحه مورد تمرکز تفتیش م

تعیین حدود تفتیش تابع میزان اهمیت و میزان خطر است و این . تفتیش با معیار

مرجع تحت بازرسی باید تحت  یها که کدام بخش سازد یعوامل مشخص م

این پروسه به صورت کل باید طوری طرح گردد که . پوشش تفتیش قرار گیرند

 . تمام حدود تفتیش را تحت پوشش قرار بدهد
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 موضوع و معیار تفتیش

 . مفتشین باید موضوع تفتیش و معیارات مناسب و مرتبط را شناسایی نمایند .50

و  نیتر یعایت قوانین و مقررات از اساستعیین موضوع و معیار تفتیش در تفتیش ر

توسط قانون و یا  تواند یموضوع و معیار تفتیش م. نخستین کارهای تفتیش است

در . صالحیت نامه اداره عالی تفتیش تعیین گردد؛ و یا مفتش خود آنرا تعیین نماید

اطالعات مربوط به موضوع  تواند یتاییدی مرجع مورد بازرسی نیز م یها شیتفت

 . تحت بازرسی و معیار آن را برای رعایت مشخص سازد

 یها یژگیاشکال مختلف را به خود اختیار کند و دارای و تواند یموضوع تفتیش م

حین شناسایی موضوع تفتیش مفتش باید جهت ارزیابی مرجع تحت . متفاوت باشند

لکی و شکاکیت مسلکی را بکار بازرسی و ارزیابی میزان اهمیت و خطر قضاوت مس

تفتیش باید قابل شناسایی باشد تا بتوانیم آنرا در مقابل معیار مقایسه  اریمع. ببرد

ماهیت موضوع باید قسمی باشد که بتوانیم شواهد کافی و مناسب را جهت . نماییم

 . تقویت گزارش تفتیش، نتایج و نظریات آن جمع آوری نماییم

ا شناسایی نماید تا معیار مذکور اساس ارزیابی مدارک مفتش باید معیار مناسب ر

معیارات باید در اختیار استفاده . و نتایج تفتیش قرار گیرد ها افتهیتفتیش و تهیه 

معیارات باید با مرجع تحت . کنندگان گزارش تفتیش و سایر اشخاص قرار گیرد

 .  بازرسی نیز شریک ساخته شوند
 

 شناخت مرجع

و قوانین نافذه مرجع تحت بازرسی را  ها تیروشنایی صالحمفتشین باید در  .52

 بشناسند

تمام انواع و اقسام مختلف ادارات دولتی را  تواند یتفتیش رعایت قوانین و مقررات م

و  ها تیمفتش باید با ساختار، ماهیت فعال. در تمام سطوح تحت پوشش قرار دهد
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مفتشین از دانششان در  .طرزالعمل های مرجع تحت بازرسی آشنایی داشته باشد

مورد مرجع جهت تعیین نمودن میزان اهمیت و ارزیابی خطرعدم رعایت استفاده 

 .ندینما یم
 

 شناسایی کنترول داخلی و محیط کنترول

مفتشین باید محیط کنترول و سیستم کنترول مرجع را شناخته و ببینند که آیا  .53

یا  گردد یمرجع م یها تیرعایت در فعال نیکنترولی مرجع باعث تضم یها تیفعال

شناسایی مرجع تحت بازرسی و موضوع مرتبط به حدود تفتیش منوط به . خیر

محیط کنترولی عبارت از فرهنگ . درک مفتش از محیط کنترولی آن است

صداقت و رفتار یک اداره است که اساس سیستم کنترول داخلی آنرا جهت 

در تفتیش رعایت قوانین و  .دهد یو قوانین تشکیل م ها تیتضمین رعایت صالح

مقررات آن محیط کنترولی که هدف آن رعایت و مطابقت با قوانین باشد به 

 . منظور تفتیش بسیار مهم است

مفتش برای اینکه از مرجع یا موضوع تحت بازرسی شناسایی به عمل آورد باید 

نوع خاص کنترولی که مفتش باید روی آن . سیستم کنترول داخلی را بشناسد

. باشد یرکز نماید وابسته به موضوع تفتیش، ماهیت موضوع و حدود تفتیش متم

کمی یا کیفی باشد، مفتش روی موارد کمی یا کیفی  تواند یچون موضوع تفتیش م

کنترول داخلی و یا با در نظرداشت حدود تفتیش روی ترکیب از این دو، تمرکز 

ها نتوانند  را که ممکن آنبرای ارزیابی کنترول داخلی مفتشین خطری . دینما یم

مفتش باید مطالعه . ندینما یموارد عدم رعایت را جلوگیری یا کشف نمایند، ارزیابی م

نماید که آیا کنترول داخلی در مطابقت با فضای کنترولی قرار دارد تا اینکه از تمام 

 . آن باشد یها تیسازمان با قوانین و صالح یها تیفعال یها تیجوانب متضمن رعا
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 ارزیابی خطر

مفتش . مفتشین باید جهت شناسایی خطر عدم رعایت، ارزیابی خطر انجام دهند  .54

باید در روشنایی معیار تفتیش، حدود تفتیش و خصوصیات مرجع تحت بازرسی 

جهت مشخص نمودن ماهیت، زمان و حدود طرزالعمل های تفتیش که باید 

تش باید خطری را که در این امر مف. صورت گیرد، ارزیابی خطر انجام دهند

عدم رعایت قوانین . موضوع ممکن با معیار مطابقت نداشته باشد نیز در نظر بگیرند

و مقررات بنا به دالیل چون تقلب، خطا، ماهیت موضوع و یا شرایط تفتیش بمیان 

شناسایی خطر عدم رعایت تاثیرات باالقوه آنان باالی طرزالعمل های تفتیش . آید

مفتش باید به عنوان بخشی از . ل تفتیش در نظر گرفته شودباید در تمام مراح

عمل ارزیابی خطر هر گونه موارد شناخته شده عدم رعایت را ارزیابی نماید تا 

 . میزان اهمیت آن معلوم گردد
 

 خطر تقلب

اگر مفتش با موارد عدم رعایت که . مفتشین باید خطر تقلب را در نظر بگیرند .55

ممکن بیانگر تقلب باشد مواجه شود، باید دقت مسلکی و احتیاط الزم را طوری 

بکار ببرد تا اینکه قضاوت آنان با هیچگونه اقدامات قضایی و تحقیقاتی در آینده 

ایت قوانین و مقررات اساساً مربوط به تقلب در تفتیش رع. در ناسازگاری قرار نگیرد

در مورد عدم متقلب  یها سوء استفاده از صالحیت عامه است، ولی ارائه گزارش

موارد عدم رعایت شامل سوء استفاده عمدی . تواند یرعایت نیز تقلب قلمداد شده م

عامه شامل  یها تیبکار بردن صالح. باشد یصالحیت برای منافع نامطلوب م

، ها یجهت اتخاذ آمادگ ها تیغیر از تصمیم گیری، فعال یها تیتصامیم، فعال

منافع نا . باشد یامور سکتور عامه م یها تیمشورت دهی، اطالعات و سایر فعال

مطلوب عبارت از بهره برداری اقتصادی و غیر اقتصادی است که توسط یک فرد 
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یا اشخاص ثالث به صورت عمدی صورت حکومتی  یا گروه از افراد مسئول ادارات

 . ردیگ یم

، باشد یبا وجود اینکه کشف تقلب هدف اصلی تفتیش رعایت قوانین و مقررات نم

مفتشین باید خطر عوامل تقلب را در فعالیت ارزیابی خطر شامل ساخته و هنگام 

 .اجراء تفتیش واقعات خطرات احتمالی را خاطر نشان سازند
 

 پالن تفتیش استراتیژی تفتیش و 

 .مفتشین باید استراتیژی تفتیش و پالن تفتیش را بسازند .56

پالن گزاری تفتیش باید به منظور ساختن یک استراتیژی و پالن کلی تفتیش 

هدف . ، در بر داشته باشدردیگ یتفتیش صورت م میتیرا که بین اعضا یها بحث

زم و مؤثر ارائه استراتیژی تفتیش این است که در برابر خطر عدم رعایت پاسخ ال

که از طریق ساختن پالن تفتیش  شود یاستراتیژی تفتیش شامل اقداماتی م. گردد

استراتیژی تفتیش و پالن تفتیش هر دو باید . گردد یدر برابر خطرات خاص طرح م

پالن گزاری یک بخش مجزاء تفتیش . به صورت کتبی درج و مستند سازی گردند

 .باشد یتفتیش توام م یها تیتمر با سایر فعالنبوده بلکه الزاماً به صورت مس
 

 شواهد تفتیش  

مفتشین باید جهت تحت پوشش قرار دادن حدود تفتیش شواهد الزم را جمع  .57

 . آوری نمایند

مفتشین باید جهت فراهم نمودن اساس نتیجه گیری و اظهاراتشان شواهد کامل و 

مربوط تعداد شواهد الزم مکمل بودن . مناسب را برای تفتیش جمع آوری نمایند

بوده در حالیکه مناسب بودن شواهد مربوط به کیفیت شواهد جمع آوری شده 

تعداد شواهد الزم وابسته به . باشد یم( مرتبط بودن، معتبر بودن و قابل قبول بودن)
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( به هر اندازه که خطر بیشتر باشد باید شواهد بیشتر جمع آوری گردد)خطر تفتیش 

به هر اندازه که کیفیت شواهد بهتر باشد، تعداد )مع آوری شده و کیفیت شواهد ج

به این ترتیب مکمل بودن و مناسب بودن . باشد ی، م(شواهد کمتر ضرورت است

بیشتر  تواند یولی باید متوجه باشیم که صرف کمیت نم. شواهد با هم مرتبطند

ت شواهد معتبر بودن شواهد منوط به منبع و ماهی. جایگزین کیفیت ضعیف شود

مفتش باید . باشد ی، مگردد یبوده و تابع شرایط که تحت آن شواهد جمع آوری م

هم مرتبط بودن و هم معتبر بودن اطالعات را که منحیث شواهد تفتیش بکار برده 

در نظر گرفته و محرمیت تمام شواهد و اطالعات جمع آوری شده را  شوند یم

 . نگهدارد

شرایط تفتیش صورت گیرد و در مطابقت با هدف طرزالعمل تفتیش باید مطابق 

ماهیت و منابع برای شواهد الزم توسط . جمع آوری شواهد کافی و الزم تهیه گردد

چون موضوع تفتیش . گردد یمعیار تفتیش، موضوع تفتیش و حدود تفتیش تعیین م

کمی یا کیفی باشد، مفتش روی موارد کمی یا کیفی مدارک و یا با در  تواند یم

برای ارزیابی . دینما یرداشت حدود تفتیش روی ترکیب از این دو تمرکز منظ

ها نتوانند موارد عدم رعایت را  کنترول داخلی مفتشین خطری را که ممکن آن

بنا بر این تفتیش رعایت قوانین و . ندینما یجلوگیری یا کشف نمایند، ارزیابی م

شواهد کمی و کیفی مقررات شامل طرزالعمل های مختلف در بخش جمع آوری 

 .شود یم

، اغلباً باید شواهدی را دهند یمفتیشن که تفتیش رعایت قوانین و مقررات را انجام م

جهت برآورده ساختن هدف مکمل بودن و  شود یکه از منابع مختلف جمع آوری م

 . مناسب بودن، مقایسه نمایند
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 ارزیابی شواهد تفتیش و نتیجه گیری 

مفتشین باید ارزیابی نمایند که آیا شواهد کافی و مناسب برای تفتیش جمع آوری  .58

 . شده است و مرتبط به آن نتیجه گیری صورت گرفته است

مفتش بعد از ختم تفتیش شواهد تفتیش را جهت نتیجه گیری و اظهار نظر، باید 

هت کاهش مفتش باید ارزیابی نماید که آیا شواهد جمع آوری شده ج. مرور نماید

روند ارزیابی شواهد . خطر به یک سطح قابل قبول، کافی و مناسب است یا خیر

که هم گزارش تفتیش، نتایج و اظهار نظر تفتیش را  باشد یشامل تمام مدارکی م

در بررسی شواهد تفتیش میزان . دینما یباالی عدم رعایت تقویت و هم نقض م

بعد از ارزیابی کفایت و مناسبت  مفتش باید. شود یاهمیت نیز در نظر گرفته م

شواهد تفتیش، با در نظرداشت میزان اطمینان تفتیش، چگونگی نتیجه گیری 

 . تفتیش را در روشنای شواهد مالحظه نماید

در صورتیکه شواهد جمع آوری شده از یک منبع با آنچه از منبع دیگر بدست آمده 

عات قرار است منحیث شواهد است همخوانی نداشته باشند؛ یا در مورد اعتبار اطال

تفتیش استفاده شوند شک وجود داشته باشد، مفتش باید مالحظه نماید که کدام 

موضوع را حل کند و عواقب این تغیرات  تواند یتغیرات در طرزالعمل تفتیش م

 .  تفتیش چی خواهد بود یها باالی سایر بخش

ابی کفایت و مناسب مفتش بعد از ختم تفتیش مستند سازی تفتیش را جهت ارزی

 یها یابیمفتش همچنان باید مطالعه نماید که آیا ارز. دینما یبودن شواهد بررسی م

ابتدایی از خطر و تعیین میزان اهمیت در روشنایی شواهد جمع آوری شده مناسب 

 . بوده یا خیر و یا اینکه الزم است این روند تجدید نظر گردد
 

 گزارشدهی

مفتشین باید گزارش تفتیش را به اساس اصول کامل بودن، بی طرف بودن، به  .59
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 .متناقض تهیه نماید یوقت بودن و روندها

که قبل از صدور گزارش تفتیش تمام  سازد یاصل مکمل بودن مفتش را ملزم م

که مفتش  کند یاصل عینیت یا بی طرفی ایجاب م. شواهد مربوطه را در نظر گیرد

ها صحت دارند و نتایج شامل در آن  ه تضمین نماید که تمام گزارشباید جهت اینک

. اند از قضاوت مسلکی و شکاکیت مسلکی استفاده نماید به صورت متوازن ارائه شده

اصل . ها در زمان معین ارائه گردد که گزارش کند یاصل به وقت بودن ایجاب م

رجع تحت بازرسی و روند متناقض به این مفهوم است که ثقم و صحت حقایق در م

گزارش تفتیش رعایت قوانین و . مرجع با هم مقایسه و بررسی گردند یها پاسخ

 . مقررات باید از نظر شکل و محتوا با اصول مذکور مطابقت داشته باشند

. در قوانین و یا صالحیت اداره عالی تفتیش تعریف گردد تواند یاشکال گزارشدهی م

به هر صورت عموماً گزارش تفتیش نتیجه گیری تفتیش را که به اساس تفتیش 

در صورت لزوم گزارش تفتیش شامل سفارشات . بدست آمده است، در بر دارد

در یک تفتیش تاییدی گزارش تفتیش . باشد یسازنده جهت بهبود وضعیت نیز م

 .شود ی بنام گزارش مفتش یاد ممعموالً

بعضا نتایج . باشد یگزارشدهی از نظر نحوه ارائه نظریات و نتایج تفتیش متفاوت م

ولی به هرصورت گزارش . گردد یدر یک شکل معیاری به صورت خالصه ارائه م

تفتیش باید مکمل، درست، بی طرف، قانع کننده و تا حد امکان واضح و فشرده 

گزارش باید به . حدود تفتیش باید توضیح داده شوند یها تیدودهرگونه مح. باشد

اند،  صورت واضح مرتبط بودن معیارات را که جهت ارائه اطمینان بکار برده شده

 . تعریف نماید

و عدم رعایت به صورت اظهار نظر کتبی  تیدر مورد رعا تواند ینتیجه تفتیش م

مالی  یها ار نظر روی صورتواضح ارائه گردیده و معموالً منحیث ضمیمه اظه
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به صورت مشرح برای هر  توان یبه همین ترتیب نتیجه گزارش تفتیش را م. دیآ یم

اظهار نظر در تفتیش تاییدی یک امر معمول است ولی پاسخ به . مسئله تذکر داد

در جایکه اظهار نظر فراهم . سواالت خاص در تفتیش مستقیم بیشتر معمول است

ذکر دهد که آیا نظر اظهار شده نظر تعدیل نا شده است یا نظر مفتش باید ت گردد یم

ارائه نظر به صورت عادی مستلزم . به میزان اهمیت و جامعیت، تعدیل شده است

 . باشد ییک رویکرد و استراتیژی صریح و مفصل م

متوجه )گزارش تفتیش رعایت قوانین و مقررات باید عناصر ذیل را در برداشته باشد 

 (:که ترتیب عناصر الزاما چنین نخواهد بودباید بود 

 عنوان .0

 (مرصل)گیرنده  .1

 حدود تفتیش، به شمول مدت زمان .9

 شناسایی و وصف موضوع .0

 معیار شناسایی شده  .2

 .شود یشناسایی معیارات تفتیش که برای اجرای تفتیش بکار برده م .1

 خالصه کار انجام شده .7

 تفتیش  یها افتهی .1

 اظهار نظر/ نتیجه گیری .3

 (نظر به ضرورت)مرجع تحت بازرسی  یها پاسخ .04

 تاریخ گزارشدهی  .00

 امضاء .01
 

 پی گیری

 .مفتشین باید در صورت لزوم موارد عدم رعایت را پی گیری نمایند .61
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روند پی گیری عملی نمودن مؤثر سفارشات تفتیش را تسهیل و نظریات مؤثر را 

پالن برای )برای مرجع تحت بازرسی، استفاده کنندگان گزارش تفتیش و مفتشین 

ضرورت به پی گیری موارد گزارش شده . دینما ی، فراهم م(گزاری تفتیش در آینده

قبلی مبنی بر عدم رعایت نظر به ماهیت موضوع، عدم رعایت شناسایی شده و 

بعضی ادارات عالی تفتیش به شمول . باشد یشرایط خاص تفتیش، متفاوت م

را که از لحاظ  یها محاسبات، نقش پی گیری صادر نمودن گزارش یها وانید

. باشد ی، نیز شامل مگردند یو منتج به پیگرد قضایی م باشند یقانونی الزام آور م

و  ها افتهی، طرزالعمل پی گیری شوند یتفتیش هائیکه به صورت منظم انجام م

  . دهد یسفارشات تفتیش بخش از ارزیابی خطر سال بعد را تشکیل م


