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تفتیش

تفتیش عملِی است که در ختم فعالیت های سال مالی به منظور اطمینان 

طرزالعمل  و  لوایح  مقررات،  قوانین،  به  مطابقت  در  مراجع  اجراآت  از 

گیرد.  می  صورت  تقنینی  اسناد  سایر  و  فیصله ها  هدایات،  دساتیر،  ها، 

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 

تقنینی در سکتور  اسناد  و سایر  مقررات  قوانین،  از  و تخطی  قبول شده 

عامه می باشد.

تفتیش رعایت قوانین و مقررات بیشرت روی این اصل مترکز منوده است 

که سکتور عامه )مراجع تحت تفتیش( تا چه انداز در فعالیت ها و اجراآت 

شان احکام قوانین، مقررات، دساتیر، هدایات، اصول، پالیسی ها و سایر 

اسناد تقنینی مرتبط را رعایت می مناید، به همین خاطر رضورت دانسته 

شده است تا در دولت های حاکم یک  نهاد مستقل باید وجود داشته باشد 

که از رعایت موارد نامربده در نهادهایی که به عنوان ارائه کننده خدمات 

متنوع شهری به افراد جامعه عرض وجود منوده  و اختیار مرصف دارایی 

عامه به آن ها داده شده 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 به موقع 

صورت گیرد؛ ازاین رو 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 

اندازی  قابل  معیار  تفتیش،  موضوع  چون  مواردی؛  و  منوده  مشخص 

گیری، معیار اهمیت و جمع آوری شواهد و مدارک برای ترتیب گزارش 

باشد، را  تعین منوده و شاخص ها را معین می  بر واقعیت ها استوار  که 

سازد.  به اساس اصول اساسی تفتیش، مفتش سکتور عامه حین اجرای 

بازرسی و تطبیق تفتیش از روش شکاکیت مسلکی به  منظور رسیدن به 

اهداف بررسی که آیا فعالیت ها مطابق پالن و اهداف مرجع صورت گرفته 

است، در اجراآت خویش احکام، قوانین و مقررات، دساتیر، فیصله ها و 

سایر اسناد تقنینی را در نظر گرفته است یا خیر؟ استفاده می مناید.

شناخت مرجع تحت تفتیش نیز یک امر مهم در پروسه بررسی امور مالی، 

حسابی و سایر اجراآت اداره تحت بازرسی بوده و مفتش سکتور عامه 

باید دیدگاه ها، مأموریت، اهداف، فعالیت ها، تشکیالت، بودجه )عواید 

و مصارف(، سیستم ها و اسناد قانونی )قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و 

سایر اسناد تقنینی( را مرور منوده تا معلومات کافی و بسنده در رابطه به 

مرجع تحت بررسی به دست آورد.

تعیین موضوع تفتیش یا )Subject matter( از قدمه های نخستین 
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بازرسی بوده که باید در مرحله پالنگذاری و اجرای تفتیش رعایت قوانین 

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

اشکال مختلف و دارای مشخصات متفاوت می باشد و مفتشین بایست 

و  بوده  قابل شناسایی  که  منایند  انتخاب  را  موضوعی  تا  ورزند  تالش 

بعضی  در  گردد؛  اندازه گیری  وضع شده  معیارهای  با  بتواند  گی  به ساده 

حاالت موضوع تفتیش یا )Subject matter( درج 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 

و قضاوت مسلکی انتخاب می مناید.

در مرحله پالنگذاری موضوع  تفتیش اخصاً  پروسه  یا محک در  معیار 

قابل توجه است و شناسایی معیارها یک رکن اساسی در پروسه پالنگذاری 

می باشد، ازاین رو برای مفتش سکتور عامه الزم است تا معیارهای مرتبط 

شناسایی  آن  با  دادن  مطابقت  و  مقایسه  به منظور  را  تفتیش  موضوع  به 

مناید؛ معیار می تواند 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 ویژگی هایی؛ 

چون مرتبط به موضوع تفتیش، قابل اعتامد که مفتش به ساده-گی بتواند 

تفتیش  برای  یعنی  بودن  به دست آورد، تکمیل  موافق  نتیجه  بررسی  از 

کافی بوده و کاربران گزارش درزمینۀ تصمیم مقتضی اتخاذ منوده بتوانند، 

معیار بی طرف و غیر جانب دارانه، قابل فهم و قابل مقایسه در عین تفتیش 

ادارات یا فعالیت های مشابه، قابل قبول که متام ذینفعان به آن توافق داشته 

باشند و درنهایت قابل دسرتس یعنی کاربران نوعیت کار تفتیش اجراشده 

و اساس تفتیش را درک منوده باشند؛ باشد. در برخی موارد تعیین معیار 

پیچیده بوده از این رو مفتشین سکتور عامه از چک لست به حیث ابزار 

مفید در تعین معیار تفتیش استفاده می منایند.

طبق یادآوری های فوق تعیین موضوع تفتیش و معیار مناسب از نخستین 

فعالیت های اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات بوده و پروسه تعیین 

موضوع تفتیش و معیار مناسب، مفتش را وادار می سازد تا در رابطه به 

مناید،  کسب  معلومات  بررسی  تحت  مرجع  محیط  و  برنامه ها  رشایط، 

چراکه مفتش می تواند به اساس معلومات حاصل شده خطرات را شناسایی 

و معیار سطح اهمیت )Materiality( را تعیین مناید.

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

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

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

مقصد پالنگذاری، ارزیابی شواهد و مدارک به دست آمده، تأثیرگذاری 

موارد شناسایی شدۀ، عدم رعایت قوانین و مقررات و گزارش دهی نتایج 

تفتیش، تعیین می گردد.

است؛  پالنگذاری  پروسه  در  مهم  اصل  اسرتاتیژی یک  ایجاد  همچنان 

پالنگذاری عملی تفتیش شامل بحث و گفتگو با اعضای گروپ مربوط 

تفتیش بوده و یک پروسه دوامدار می باشد و در جریان تفتیش ، پالن 

و اسرتتیژی کلی تفتیش حسب رضورت تجدید شده می تواند. همچنان 

پالنگذاری تفتیش شامل رهنمود نظارت و ارزیابی کار و اجراآت گروپ 

رعایت  تفتیش  کلی  اسرتاتیژی  ایجاد  به منظور  بود،  خواهد  نیز  تفتیش 

قوانین و مقررات؛ مفتش سکتور عامه باید مواردی چون صالحیت های 

موضوع،  ساحه،  اهداف،  رعایت،  تفتیش  تعریف  تفتیش،  عالی  اداره 

معیار، مسئولیت ها، 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 زمان بندی پروسه 

تفتیش در پالنگذاری تفتیش، نیز در نظر گیرد.

و  اساسی  جز  داخلی  کنرتول  دانسنت  تفتیش؛  اساسی  اصول  اساس  به 

تأکید  و  تفتیش می باشد  تفتیش و موضوع  الینفک درک مرجع تحت 

باید  تفتیش  مؤثر  اجرای  به منظور  عامه  سکتور  مفتشین  تا  است  شده 

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 

مقررات  و  قوانین  رعایت  در جهت  را  بررسی  تحت  مرجع  مدیریت  و 

حین انجام فعالیت ها، کمک می مناید.

تفتیش رعایت  نوعیت و حدود  به موضوع،  ارزیابی کنرتول ها مربوط 

قوانین و مقررات می باشد و مفتشین سکتور عامه به این منظور ارزیابی 

خطرها را انجام می دهند تا بدانند که ساختار کنرتول ها باعث جلوگیری یا 

کشف عدم رعایت قوانین و مقررات منی گردند؛ 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.


