
 

 اشتراک شهروندان در روند تفتیش ها
اشتراک نهادهای مدنی، رسانه یی و شهروندان در پروسه ها و 

برنامه های ملی یکی از ستون پایه های است که باعث ایجاد 

 میان شهروندان و ادارات عامه می شوند.اعتماد عمومی 

اداره عالی تفتیش زمینه اشتراک نهادهای مدنی، رسانه یی و 

شهروندان را در روند تفتیش های مشارکتی ایجاد نموده که این 

اشتراک یک ابتکار موثر از سوی اداره عالی تفتیش بوده و به 

ارزشمند صورت طبیعی نقش مردم و نهاد ها در این راستا مهم و 

 پنداشته می شود.

عمده ترین اهداف مشارکت شهروندان در پروسه تفتیش را 

افزایش هر چه بیشتر شفافیت و پاسخگویی در عرصه امور مالی 

بهبود و توسعه اعتماد میان شهروندان و ادارات و تقویت موثریت 

 نظارت عمومی را تشکیل می دهد.

ساختن اسناد و مدارک از سوی نهادهای مدنی، رسانه یی شریک 

و شهروندان، اداره عالی تفتیش را کمک می کند تا در ساحاتی 

که نگرانی وجود دارد، تفتیش، و گزارش آنرا جهت آگاهی 

شهروندان به نشر برساند؛ که این امر باعث افزایش آگاهی 

رات عامه شهروندان و همچنان منجر به پاسخگویی مسوولین ادا

 می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 مشارکتی های تفتیش

تفتیش های مشارکتی یک برنامه دارای اولویت برای اداره عالی تفتیش 

 است که بر اساس آن این برنامه بنا شده است.

برنامه تفتیش های مشارکتی فرایندی است که در آن شهروندان نگرانی ها، 

پیشنهادات و ارزش های عمومی را در تصمیم گیری های دولت شریک می 

 سازد. 

اداره عالی تفتیش با ایجاد برنامه تفتیش های مشارکتی پروسه دخیل 

ه و سازی شکایات و پیشنهادات شهروندان را در روند تفتیش تنظیم نمود

 یبرنامه های منظم آگاهی دهی را به اجرا گذاشته، که منتج به پالنگذار

تفتیش های مشارکتی بر اساس پیشنهادات و شکایات شهروندان گردیده 

 است. 

 

 
 دهد، می تشکیل را تفتیش عالی اداره ذینفعانمهم  بخش شهروندان یک

 دسترسی برای را مفید و موثر اجراآت تفتیش عالی اداره رهبری که

 دخیل به توان، می که است، داده انجام معلومات و اطالعات به شهروندان

 گزارش نشر و ، رسیدگی به پیشنهاداتتفتیش پروسه در شهروندان سازی

 اشاره کرد. های تفتیش برای شهروندان 

و فشرده  فهم عام، روان ساده، زبان به شهروندان برای تفتیش های گزارش

به نشر  شهروندان آگاهی جهت اجتماعی های رسانه طریق از و ترتیب

سپرده می شود.                                      

 

 گزارش های تفتیش برای شهروندان

در ادارات را فرهنگ پاسخگویی تفتیش های مشارکتی 

 بوجود می آورد. عامه 

 

ن شهروندان و ادارات عامه می ایجاد اعتماد میا باعث

 . شوند



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی اداره عالی تفتیش

اداره عالی تفتیش عالی ترین نهاد بازرسی کننده امور مالی و حسابی، 

، سیستم های تکنالوژی معلوماتی ادارات بودجوی و واحدهای هاعملکرد

گی های آن ها در خارج کشور، والیات و نماینده دوم آنها در مرکز و 

تصدی ها و شرکت های دولتی، شاروالی ها و پروژه های بانک جهانی 

عالی تفتیش در قانون اداره  میباشد. صالحیت ها و مسؤلیت های اداره

عالی تفتیش توضیح گردیده و بر مبنای قانون نامبرده اداره عالی تفتیش 

 رات سکتور عامه را دارا می باشد. صالحیت تفتیش اجراآت ادا

به منظور تطبیق قانون اداره عالی تفتیش و تحقق معیارهای سازمان 

بین المللی نهادهای عالی تفتیش، اداره عالی تفتیش تالش مینماید تا 

فتیش های مؤثر، با کیفیت و مستقالنه در سکتور عامه به اهداف اجرای ت

  د. برس

ش تحت نام دیوان سنجش در  –ه  1300اداره عالی تفتیش در سال 

چوکات دولت ایجاد و طی سالیان متمادی به نام های مختلف مسما 

 گردیده اند. 

این اداره بنام اداره عالی تفتیش  1398در سال  اداره با تعدیل قانون

  مسما گردیده است. 

 

 تفتیش 

حساب عملیه بازرسی منظم و عینی اسناد و معامالت، عملکرد ها، صورت 

ها، گزارش های تفتیش داخلی، کنترول داخلی، طرزالعمل های مالی 

ت ی، جهت حصول اطمینان از رعاتم اطالعات و معلومات الکترونیکیسیس

اسناد تقنینی مربوط، اقتصادی بودن، مفیدیت و موثریت عملکرد ها و 

ترتیب درست و صحت صورت حساب های مالی، تحلیل و ارزیابی شواهد و 

 گزارشدهی از نتایج تفتیش ها و پیگیری از تطبیق آن ها می باشد. مدارک، 

 اهداف 

تنظیم امور مربوط به تفتییش عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی و  > 

مطابقت فعالیت های مالی و حسابی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا 

د با احکام اسناد دارایی عامه را در اختیار داشته یا از آن استفاده می نماین

 تقنینی. 

بهبود شفافیت و حسابدهی، استفاده مناسب از وجوه یا دارایی عامه  >

 جهت تقویت اداره سالم و افزایش اعتماد عامه.

بهبود شفافیت در حسابدهی و عملکرد ادارات دولتی و سایر مراجع که  >

 استفاده می نمایند. ه را در اختیار دارند و یا از آن پول یا دارایی عام

تنظیم امور مربوط به تشکیل، وظایف، صالحیت ها و مکلفیت های  >

 اداره عالی تفتیش 

 تامین حقوق و مکلفیت ها مراجع تحت تفتیش. >
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 اداره عالی تفتیش

افغانستان -کابل -افشار دارالمان  

 هر شهروند یک مفتش 
تفتیش و نظارت یکی از ابزار های مهم و موثر در یک اداره و سازمان می 

باشد، تفتیش و نظارت بر عملکرد ها و فعالیت های ادارات نه تنها که 

ادارات را در راه رسیدن به اهداف و ماموریت شان کمک می کند؛ بلکه 

 ادارات به نتایج مثمر و مطلوب نیز دست پیدا می کند.  

لت حسابده و پاسخگو و همچنان عاری از فساد می تواند توقع  یک دو

ارتباط مستقیم با بر خورد شهروندان آن کشور داشته باشند و آن زمانی به 

واقعیت می پیوندد که شهروندان به حیث یک مفتیش و نظارت کننده 

 مسوول عمل بکنند و عوامل فساد زا را با مراجع مربوط شریک سازند. 

د و هر شهروند می تواند نقش نظارت کننده فعالی کارمناز جانب دیگر هر 

 و عملکردهای و مفتشین که اجراآتادارات عامه از اجراآت کارمندان 

زیرا وقتیکه مسئله پول و داشته باشد،  کندادارات عامه را تفتیش می 

 قدرت در میان باشد، طبعا استفاده انسانها یک امر عادی است.

خالف  موجود باشد، طبعا کارا و کنترول داخلیاما هر گاه سیستم نظارت 

 خواهد شد.  ورزی از قانون کنترول
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