
 تاریخچه اداره عالی تفتیش

نگاه کلی به اداره عالی تفتیش

در ایــن فصــل اداره عالــی تفتیــش را به صــورت فــرده و خالصــه معرفــی  

ــه  ــل را ب ــن فص ــش ای ــی تفتی ــر اداره عال ــناخت به ــرای ش ــم. ب می کنی

ــم کــه شــامل بخش هــای چــون:  ــه تقســیم کرده ای چهــار حــوزه جداگان

تاریخچــه و ســیر تحــول اداره، چهارچــوب حقوقــی و اســتقاللیت اداره، 

مدیریــت داخلــی، منابــع مالــی، مدیریــت منابــع بــری و ارتقــای 

ــا ذینفعــان، میشــود. ــط ب ظرفیــت، اطالعــات و ارتبــاط عامــه و رواب

۱.  سیر تاریخی اداره عالی تفتیش

اداره عالــی تفتیــش عالــی تریــن نهــاد بازرســی کننــده در ســطح کشــور 

میباشــد. ایــن اداره بررســی هــای رعایــت قوانیــن و مقــررات، عملکــرد، 

مالــی، سیســتم هــای تکنالــوژی معلوماتــی را در ادارات بودجــوی، 

ــا  ــی، شــاروالیها و واحدهــای مربوطــه آنه ــا و رشکــت هــای دولت تصدیه

در مرکــز و والیــات، منایندگــی هــای سیاســی افغانســتان در خــارج 

از کشــور و پــروژه هــای بانــک جهانــی مــورد تفتیــش قــرار میدهــد. 

صالحیــت هــا و مســؤلیت هــای اداره عالــی تفتیــش در قانــون اداره 

عالــی تفتیــش توضیــح گردیــده و بــر مبنــای قانــون متذکــره اداره عالــی 

تفتیــش صالحیــت تفتیــش اجــراآت ادارات ســکتور عامــه را دارا میباشــد.

بــه منظــور تطبیــق قانــون اداره عالــی تفتیــش و تحقــق معیارهــای 

ســازمان بیــن املللــی نهادهــای عالــی تفتیــش INTOSAI، اداره عالــی 

تفتیــش تــالش مینامیــد تــا بــه اهــداف اجــرای تفتیــش هــای مؤثــر، بــا 

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

اداره 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 بودجــه اجــرا 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

و حســابی وزارت هــا و ادارات دولتــی و حراســت دارایــی هــای عامــه را 

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

وقــت اداره مذکــور بنــام دیــوان محاســبات مســمی گردیــد، چنانچــه در 
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قانــون محاســبات عمومیــه ســال 1333 )35( مــاده در مــورد صالحیــت 

ــر آن  ــای ادارات در براب ــت ه ــبات و مکلفی ــوان محاس ــف دی ــا و وظای ه

ترصیــح گردیــده اســت.

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 

عمومــی تفتیــش محاســبات مثــل گذشــته بنــام دیــوان محاســبات تذکــر 

ــوان  ــت دی ــده ریاس ــاد ش ــون ی ــاده )6( قان ــه م ــق ب ــت. مطاب ــه اس رفت

محاســبات مربــوط بــه مقــام ریاســت جمهــوری گردیــده بــود.

در ســال 1359 مقــررۀ جدیــد تفتیــش کــه آمیختــه بــا معیارهــای 

ــاد  ــش اتح ــش INTOSAI – ISSAI و تفتی ــی تفتی ــن امللل ــازمان بی س

ــام  ــبات بن ــوان محاس ــذ و دی ــود ناف ــتی ب ــک سوسیالیس ــوروی و مامل ش

ریاســت عمومــی کنــرول و تفتیــش و در ســال 1363 بنــام کمیتــه 

ــش  ــرول و تفتی ــام اداره کن ــال 1367 بن ــداً در س ــرول و بع ــی کن دولت

ــد. ــمی گردی مس

اداره کنــرول و 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 تأییــد شــورای وزیــران جهــت تصویــب بــه شــورای 

ملــی ارســال منــود. قانــون فــوق الذکــر در ســال 1370 از طــرف ولســی 

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

بنابــر ســقوط حکومــت دوکتــور نجیــب اللــه قانــون متذکــره از تصویــب 

بــاز مانــد.

اداره 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 جریــده رســمی نــر گردیــد.

در جریــان ســالهای 1371 الــی 1380 اداره کنــرول و تفتیــش تحــت 
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(SAI( اداره عالی تفتیش

مبنای بر  که   (1398) تفتیش  عالی  اداره   قانون 

قانون پنجم  و  هفتاد  ماده   4 جز  و  پنجاه   ماده 

اساسی وضع گردیده است

 اجرای تفتیش مؤثر فعالیت های سکتور عامه در مطابقت

استفاده جهت  تفتیش  املللی  بین  اصول  بهرتین   با 

از مناسب  اطمینان  حصول  مالی،  منابع  از   مطلوب 

حسابدهی و شفافیت در عملکرد دولت برای ذینفعان

(Auditor General)مفتش کُل                             در رأس اداره

 ما تالش می ورزیم تا یک اداره عالی تفتیش پیرشو و منونه

عامه، منابع  شفاف  مدیریت  و  بوده  تفتیش  امور   در 

 حسابدهی و پاسخگوئی را از طریق بررسی های به موقع،

گزارشدهی مستقل، معترب و متوازن بهبود بخشیم

              پالن اسرتاتیژیک و پالن بهبود عملکرد مالی

اداره عالی تفتیش
FPIP 

 نگاهی به مبنای

 حقوقی و

مشخصات کلی

اداره عالی تفتیش

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

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

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

ــه  ــزا و ب ــران مج ــورای وزی ــاء ش ــور و داراالنش ــی اداره ام ــت عموم ریاس

ــت  ــکیالت دول ــوکات تش ــرف در چ ــی ط ــتقل و ب ــاد مس ــک نه ــث ی حی

ــس  ــان رئی ــاس فرم ــه اس ــال 1384 ب ــالوه در س ــر ع ــد. ب ــاد گردی ایج

جمهــوری اســالمی افغانســتان قانــون اداره امــور مالــی و مصــارف عامــه 

)PFEM Law( معرفــی گردیــد کــه مبنــاء و صالحیــت تفتیــش حســاب 

ــه اداره  ــش ب ــی تفتی ــن امللل ــای بی ــه معیاره ــق ب ــت مطاب ــه دول قطعی

ــد. ــش داده ش ــی تفتی عال

ــر و  ــای مؤث ــش ه ــرای تفتی ــور اج ــه منظ ــون اداره ب ــال 1392 قان در س

مفیــد و در مطابقــت بــا معیارهــای بین املللــی تفتیش، تعدیــل و از طرف 

شــورای ملــی تصویــب و از طــرف رئیــس جمهــوری اســالمی افغانســتان 

ــر  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 اداره عالــی تفتیــش بــه اداره عالــی بررســی تغییــر منــود. از 

اینکــه قانــون نامــرده دارای بعضــی کمبــودی هــا و خالهــا در مطابقــت 

بــا بهریــن شــیوه هــای بیــن املللــی بــوده، در ســال مالــی 1398 

ــه  ــه ب ــق وزارت عدلی ــب و از طری ــون اداره ترتی ــل قان ــد تعدی ــرح جدی ط

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 

نامــرده نافــذ و جهــت تصویــب بــه شــورای ملــی ارایــۀ گردیــده کــه بــه 

ــر منــود.  ــی تفتیــش تغیی ــه اداره عال ــاره ب ــام اداره دوب ــن اســاس ن ای

۲.  مروری بر مبنای قانونی و صالحیت های اداره عالی تفتیش
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ــای  ــت ه ــه پیرف ــت رضورت ب ــا نظرداش ــش ب ــی تفتی ــون اداره عال قان

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

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 اداره عالــی تفتیــش بــر مبنــای حکــم مــواد پنجــاه و جــز 4 

ــون اساســی افغانســتان وضــع گردیــده اســت  مــاده هفتــاد و پنجــم قان

)مــاده 1(.

ب( قانــون اداره عالــی تفتیــش اهــداف ذیــل را در مــاده )2( بــرای اداره 

عالــی تفتیــش تعییــن کــرده اســت:

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

دولتــی و مطابقــت فعالیــت 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 اســناد تقنینــی.

•   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 اختیــار دارنــد و یــا از آن اســتفاده 

مــی مناینــد.

•  تنظیــم امــور مربــوط بــه تشــکیل، وظایــف، صالحیــت هــا و مکلفیــت 

هــای ادارۀ عالــی تفتیــش.

•  تأمین حقوق و مکلفیت های مراجع تحت تفتیش. 

ج( مطابــق قانــون اداره عالــی تفتیــش، اداره عالــی تفتیــش، عالــی ترین 

ــای ادارات  ــت ه ــابی و فعالی ــی و حس ــور مال ــدۀ أم ــی کنن ــع بررس مرج

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

قانــون محــدودۀ تفتیــش اداره عالــی تفتیــش را ســاحات ذیــل تشــکیل 

میدهــد:

1-  ادارات مربوط به ریاست جمهوری.

2-  داراالنشاء های شورای ملی.

3-  آمریت عمومی اداری قوه قضائیه.

4-   ادارۀ څارنوالی.

ــا در  ــه آنه ــوط ب ــی و ادارات مرب ــزی و محل ــای ادارات مرک 5-   واحده

ــور. ــارج از کش ــل و خ داخ

  o   ریاست های عمومی دارای تشکیل و بودجۀ مستقل.

  o  کمیسیون ها.

  o   شاروالی ها.

ــته       ــهم  داش ــت در آن س ــه دول ــط ک ــی و مختل ــای دولت ــا، رشکته   o  تصدیه

بــا شــند   

جمعیت هالل احمر افغانی )رسه میاشت(.  o         

سایر مراجعی که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته   o          

               یا از آن استفاده می منایند.

همچنــان بــر طبــق حکــم فقــره دوم ایــن مــاده، اداره عالــی تفتیــش مــی 

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

هــا و موافقتنامــه هــای کــه در بــدل امتیــاز مالــی بــا آن هــا عقــد میکنــد، 

ــد.  ــش منای ــه تفتی ــا موافقتنام ــول ی ــط پروتوک ــا و رشای ــق معیاره مطاب

البتــه وجــوه مالــی منــدرج ایــن فقــره، بــه حســاب واردات دولــت انتقــال 

میگــردد.

د( رشایــط )تحصیلــی و دورۀ کاری( تقــرر و عــزل رئیــس عمومــی و 

معاونــان اداره عالــی تفتیــش )مــادۀ 8، 9و 10(.

ــی و  ــس عموم ــش، رئی ــی تفتی ــای اداره عال ــت ه ــف و صالحی ه( وظای

معاونــان اداره )مــادۀ 16، 17 و 18(.

و( وظایف و صالحیت های مفتشین )مادۀ 19(.

ز( مکلفیــت هــای اداره عالــی تفتیــش در ارتبــاط بــه ارایــۀ گــزارش هــای 

تفتیــش بــه شــمول ارایــۀ گــزارش تفتیــش از مصــارف محــرم )مــادۀ 25(.

ــل  ــه دلی ــش ب ــی تفتی ــین اداره عال ــرای مفتش ــش ب ــت تفتی ح( ممنوعی

ــادۀ 24(. ــع )م ــاد مناف تض

ــم آوری  ــه فراه ــاط ب ــش در ارتب ــت تفتی ــع تح ــای مراج ــت ه ط( مکلفی

تســهیالت الزم جهــت اجــرای تفتیــش، ارایــۀ معلومــات، اســناد، صــورت 

حســاب هــای مالــی، گــزارش هــا بشــمول گــزارش هــای تفتیــش 

ــش،  ــج تفتی ــورد نتای ــر در م ــۀ نظ ــی، ارای ــات الکرونیک ــی، معلوم داخل

ــی تفتیــش، کســب  ــج تفتیــش اداره عال ــق نتای ــان از تطبی ــۀ اطمین ارای

ــای  ــررات و رهنموده ــن، مق ــن قوانی ــش در تدوی ــی تفتی ــر ادارۀ عال نظ

ــادۀ 28(. ــه )م ــارف عام ــی و مص ــور مال ــه ام ــوط ب مرب

ی( ارجــاع قضایــای جرمــی کــه در جریــان بررســی هــا تشــخیص میگردد 

بــه ادارۀ لــوی څارنوالــی و ســایر مراجــع ذیربــط )مــادۀ 20(. 

ک( نــر نتایــج گــزارش هــای ادارۀ عالــی تفتیــش بعــد از ارایــۀ بــه مقــام 

ــه  ــای هم ــانه ه ــق رس ــی از طری ــواری مل ــوری و ش ــت جمه ــی ریاس عال

گانــی )مــادۀ 26(.

ــط مراجــع تحــت  ــی تفتیــش توس ــون اداره عال ــوارد تخطــی از قان ل( م

ــادۀ 29(. ــش )م تفتی

م( تدابیــر وقایــوی بــه منظــور جلوگیــری از ارتــکاب جرایــم فســاد اداری 

توســط کارکنــان اداره عالــی تفتیــش )مــاده 21(.

ــین اداره،  ــن و مفتش ــی، معاونی ــس عموم ــرای رئی ــی ب ــازات مال ن( امتی

ایجــاد و انحــالل واحدهــای ســاحوی، وضــع طرزالعمــل هــا و ترتیــب و 

ــادۀ. 6، 7، 13 و 36(. ــه )م ــرصف بودج م



 تاریخچه اداره عالی تفتیش

۳.  ساختار و مدیریت داخلی اداره عالی تفتیش

ساختار اداره

قانــون اداره عالــی تفتیــش، ایــن اداره را بــه عنــوان مــودل ویســت منســر 

عمومــی رئیــس  توســط  کــه  کــرده  معرفــی   )Westminster Model(

 )Auditor General( رهــری میگــردد و گــزارش هــای تفتیــش را بــه 

رئیــس جمهــور و ولســی جرگــۀ شــورای ملــی ارایــۀ مینامیــد. مــودل ویســت 

منســر بنــام انگلوساکســون )Anglo-Saxon( یــا مــودل پارملانــی نیــز یــاد 

ــع،  ــرک املناف ــورهای مش ــر کش ــتان، اک ــر در انگلس ــه بیش ــردد ک میگ

کشــورهای جنــوب افریقــا، بعضــی کشــورهای اروپائــی و امریــکای التیــن 

ــودل  ــن م ــده ای ــای عم ــی ه ــد. ویژگ ــروج میباش ــی م ــرو و چیل ــد پی مانن

ادارات عالــی تفتیــش عبــارت از اداره تفتیــش مســتقل ملــی کــه توســط 

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

رهــری میگــردد کــه گــزارش هــای تفتیــش را بــه شــورای ملی و کمیســیون 

هــای مربوطــه آن ارایــۀ مینامیــد.

ــه نهــاد  ــه قانــون اداره عالــی تفتیــش، اداره عالــی تفتیــش یگان مطابــق ب

ــراآت ادارات  ــا و اج ــت ه ــابی، فعالی ــی و حس ــور مال ــدۀ ام ــی کنن بازرس

ــد. ــور میباش ــطح کش ــه در س ــکتور عام س

 ایــن اداره توســط رئیــس عمومــی )Auditor General( رهــری میگــردد، 

کــه توســط رئیــس جمهــور تعییــن میشــود. قانــون اداره همچنــان معاونــان 

را بــرای اداره مشــخص منــوده کــه توســط رئیــس جمهــور بــه اســاس 

ــد. ــی تفتیــش معرفــی میگردن پیشــنهاد رئیــس عمومــی اداره عال

بــه اســاس ســاختار فعلــی، اداره عالــی تفتیــش دارای ســه معاونیــت، 

معاونیــت در امــور تفتیــش مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تقنینــی، 

معاونیــت در امــور تفتیــش عملکــرد و تکنالــوژی معلوماتــی و معاونیــت در 

ــتخدام  ــوع اس ــان موض ــون اداره همچن ــد. قان ــی و اداری میباش ــور مال ام

مفتشــین را بــه عنــوان کارمنــدان خدمــات ملکــی که دارای ســند لیســانس 

بــه ویــژه در بخــش هــای حقــوق و اقتصــاد باشــند، معرفــی منــوده اســت.

ــط  ــد توس ــدم میباش ــت و ق ــاس بس ــه اس ــه ب ــکیالتی اداره ک ــاختار تش س

اداره عالــی تفتیــش ترتیــب گردیــده و از طــرف مقــام عالــی ریاســت 

جمهــوری منظــور میگــردد. 

ســاختار تشــکیالتی اداره عالــی تفتیــش بصــورت کُل ذیــالً ارایــۀ 

میگــردد:

1- مشــاور ارشــد، مســؤل ارایــه مشــوره هــای مســلکی و تخنیکــی در 

مــورد طــرح پالیســی هــا، تعییــن اهــداف اســراتیژیک، شــیوه هــای بهــر 

ــت،  ــای ظرفی ــازی و ارتق ــلکی س ــاف اداره، مس ــق و انکش ــش، تحقی تفتی

ــت. ــن کیفی ــرول و تضمی کن

2- ریاســت پالیســی و پــالن، مســؤل پالیســی ســازی، پالنگــذاری ســاالنۀ 

تفتیــش و ترتیــب پــالن اســراتیژیک اداره عالــی تفتیــش.

3- ریاســت تفتیــش داخلــی و اطمینــان کیفیــت، مســؤل اجــرای تفتیــش 

ــۀ  ــت پروس ــرور کیفی ــش، م ــی تفتی ــت اداره عال ــن کیفی ــی و تضمی داخل

تفتیــش و ارایــۀ گــزارش بــه رئیــس اداره. ایــن اداره کمیتــۀ تفتیــش را 

ایجــاد منــوده کــه مســؤل پروســۀ تفتیــش داخلــی و گزارشــدهی میباشــد.

4- ریاســت دفــر، مســؤل روابــط داخلــی و خارجــی، اطالعــات و ارتبــاط 

عامــه و ارایــۀ گــزارش از اجــراآت ریاســت بــه رئیــس عمومــی.

5- مشــاوریت حقوقــی، مســؤل بخــش حقوقــی اداره و تنظیــم کننــدۀ 

دوســیۀ هــای جرمــی کــه در جریــان بررســی هــا از طــرف مفتشــین اداره 

عالــی تفتیــش تثبیــت شــده انــد، جهــت ارایــۀ بــه کمیتــه قضایــای قابــل 

ــی. ــوی څارنوال ــه اداره ل ــاع آن ب ــی و ارج ــب عدل تعقی

ــت  ــش رعای ــی تفتی ــت عموم ــی و ریاس ــش مال ــی تفتی ــت عموم 6- ریاس

ــناد  ــت اس ــی و رعای ــای مال ــش ه ــد تفتی ــئول رون ــررات مس ــن و مق قوانی

ــی. ــن امللل ــی و بی ــای مل ــن و معیاره ــا قوانی ــت ب ــی در مطابق تقنین

7-ریاســت عمومــی تفتیــش عملکــرد و تفتیــش خــاص مســئول تفتیــش 

عملکــرد و خــاص در مطابقــت بــه قوانیــن و معیارهــای ملــی و بیــن املللی.

8- ریاســت انکشــاف مســلکی، مســؤل ارتقــای ظرفیــت کارمنــدان اداره، 

انکشــاف و تحقیــق روی موضوعــات مرتبــط بــه تفتیــش، تنظیــم امــور 

مربــوط بــه بورســیه هــا و تســهیل امضــای تفاهمنامــه هــا بــا ســایر ادارات 

ملــی و بیــن املللــی. 

9- کمیتــه قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی کــه متشــکل از رؤســای بخــش 

ســکتوری، رئیــس فرانســیک و تفتیــش خــاص و مشــاور حقوقــی میباشــد، 

موضوعــات مســلکی و قضایــای جرمــی کــه توســط مفتشــین تثبیــت شــده 

ــش  ــور تفتی ــاون در ام ــه در رأس آن مع ــد ک ــرار میدهن ــث ق ــورد بح ــد م ان

مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تقنینــی اداره عالــی تفتیــش قــرار دارد.

10- ریاســت هــا و آمریــت هــای کــه انــواع تفتیــش را انجــام میدهنــد و یــا 

در پروســۀ هــای تفتیــش بــه نحــوی دخیــل انــد کــه گزارشــده بــه معــاون 

در امــور تفتیــش مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تقنینــی و معــاون در امــور 

تفتیــش عملکــرد و تکنالــوژی میباشــند.

11- ریاســت مالــی، مســؤل بخــش مالــی و اداری، ریاســت منابــع بــری 

مســؤل منابــع بــری و اســتخدام کارکنــان، ریاســت تکنالــوژی معلوماتــی 

ــؤل  ــدارکات مس ــت ت ــی، آمری ــزات الکرونیک ــم تجهی ــه و ترمی ــؤل تهی مس

ــر  ــدر اداره، تحــت اث ــدر مســئول بخــش جن ــت جن ــد قراردادهــا و آمری عق

معــاون در امــور مالــی و اداری میباشــند.
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چارت تشکیالتی ادارۀ عالی تفتیش

رئیس عمومی ادارۀ عالی تفتیش(مفتش کُل)

خارج رتبه

 مشاور  ارشد رییس عمومی

بست اول

معاونیت در امور  مالی و اداری

بست مافوق

    معاونیت در امور تفتیش

 عملکرد و تکنالوژی معلوماتی

بست مافوق

معاونیت در امور  تفتیش مالی

و تفتیش 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

آمریت جندر

بست سوم

ریاست عمومی تفتیش رعایت

 اسناد تقنینی

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

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

ریاست دفرت

بست دوم

مشاوریت حقوقی

بست دوم

 ریاست تفتیش داخلی

 و اطمینان کیفیت

بست دوم

ریاست عمومی تفتیش

  عملکرد و خاص 

ریاست تحلیل گزارشات

بست دوم

ریاست تفتیش عملکرد

بست دوم

ریاست تفتیش پروژه های

عامه 

بست دوم

ریاست تفتیش فرانزیک وتفتیش خاص

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 در روند تفتیش

بست سوم
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تشکیل ادارۀ عالی تفتیش
ــده و مســتقیامً از طــرف مقــام عالــی ریاســت جمهــوری منظــور  ــون اداره عالــی تفتیــش ترتیــب گردی ــه اســاس قان تشــکیل اداره عالــی تفتیــش ب

ــن،  ــکیل اداره )633( ت ــوع تش ــد. مجم ــش میباش ــر تفتی ــا غی ــوی ی ــدان حامی ــش و کارمن ــش تفتی ــدان بخ ــامل کارمن ــکیل اداره ش ــردد. تش میگ

کارمنــدان موجــود )517( تــن و کمبــود )116( تــن میباشــد، کــه از جملــه تشــکیل موجــود )24( بســت ریاســت هــا و آمریــت هــای مســتقل، )161( 

بســت کارمنــدان حامیــوی و )332( بســت تفتیــش میباشــد. بســت هــای کمبــود تعــداد )9( بســت ریاســت هــا و مشــاوریت، )97( بســت تفتیــش و 

)10( بســت حامیــوی، کــه )15( فیصــد در بخــش تفتیــش و )3( فیصــد در بخــش حامیــوی بســت خالــی را نشــان میدهــد.

 )معلومات تشکیل1400/2/4(

مدیریت داخلی ادارۀ عالی تفتیش

اداره عالــی تفتیــش بــه عنــوان عالیریــن نهــاد بازرســی 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  ــای تفتیــش باشــد. در حقیق ــزارش ه ــۀ گ ــت و ارای ــا کیفی ــش ب تفتی

ایــن موضــوع مربــوط بــه مدیریــت داخلــی اداره میشــود کــه اداره را در 

راســتای تطبیــق احــکام قانــون، پــالن گذاری اســراتیژیک، مشــارکت در 

ــق چارچــوب مشــارکت افغانســتان )APF(  و ســند دوم چارچــوب  تطبی

ــنجش  ــی و س ــتان )ANPDF-II(  ارزیاب ــاف افغانس ــح و انکش ــی صل مل

عملکــرد دولــت، همــکاری در تطبیــق بنچــامرک هــای رشکای بیــن 

املللــی، حامیــت و رعایــت ارزش هــا و اصــول مربــوط بــه ســکتور  عامــه

بشــمول الزامــات و رشایــط قانونــی بــرای حســابدهی، شــفافیت، صداقت 

و مفیدیــت، پابنــد بــه رعایــت بهریــن شــیوه هــای تفتیــش مطابــق بــه 

چارچــوب آیســای INTOSAI ،ISSAI مدیریــت مالــی، کنــرول کیفیــت 

و تضمیــن کیفیــت، نظــارت داخلــی و مــوارد ماننــد آنهــا، حامیــت میکند. 

مــا کوشــش میکنیــم تــا اطمینــان دهیــم کــه در اجــراآت و فعالیــت هــای 

ــات مقامــات ذیصــالح  ــی تفتیــش قوانیــن، اســتندردها و هدای اداره عال

رعایــت شــده اســت.

ــامل  ــر را ش ــوارد زی ــی اداره م ــت داخل ــاختار مدیری ــب، س ــن ترتی ــه ای ب

ــود:  میش

ساختار مدیریت داخلی

اداره عالی تفتیش

کمیته قضایای قابل

تعقیب عدلی 
هیئت رهربی اداره

کمیته تفتیش

کمیته میتودولوژی

کمیته اطالع گیری

داخلی موضوعات 

فساد اداری 

کمیته رسیدگی

به اعرتاضات بر 

یافته های تفتیش 

کمیته رسیدگی

به امور مشارکت  

شهروندان 

سایر کمیته ها
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هیئت رهربی اداره 

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

میباشــد، کــه توســط رئیــس عمومــی اداره رهــری و مدیریــت میشــود. اعضــای ایــن 

جلســه را معاونیــن، رئیــس دفــر، مشــاوریت ارشــد مقــام، مشــاور حقوقــی و رؤســای 

بخــش هــای مربوطــه تشــکیل میدهــد. جلســات هیئــت رهــری بــه گونــه نورمــال مــاه 

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

دایــر میگــردد.

جلســۀ هیئــت رهــری از فعالیــت هــا، اجــراآت و پیرفــت کارهــا و مــرصف بودجــه،   •

تطبیــق پــالن اســراتیژیک و ســایر پــالن هــا بــه ســطح اداره و موضوعــات مهــم دیگــر 

نظــارت میکنــد.

ــه جلســۀ هیئــت رهــری غــرض  تصامیــم جلســۀ هیئــت رهــری تحــت عنــوان مصؤب  •

ــردد. ــک میگ ــه رشی ــای جلس ــام اعض ــه مت ــق ب ــت و تطبی رعای

کمیتۀ قضایای قابل تعقیب عدلی

کمیتــه قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی توســط معــاون در امــور تفتیــش مالــی و تفتیــش      •

ــرا روســای  ــی تفتیــش رهــری میشــود و اعضــای آن ــت اســناد تقنینــی اداره عال رعای

بخــش مســلکی تفتیــش و ســایر اعضــای تخنیکــی تشــکیل میدهــد.

کمیتــه قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی بیشــر روی موضوعــات مربــوط بــه دوســیه هــای   •

ــد و در بعضــی مــوارد ســایر موضوعــات  ــی بحــث میکن ــوی څارنوال ــه ل ــه ب ــل احال قاب

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

شــده و تصامیــم در زمینــه اتخــاذ میگــردد.

کمیتــه قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی روی موضوعــات تفتیــش و قضیــه هــای قابــل   •

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

ــن  ــات مســلکی و تخنیکــی روســا و آمری ــی نظری ــل تعقیــب عدل ــای قاب ــه قضای کمیت  •

مربوطــه، ریاســت تحلیــل گزارشــات و کمیتــه میتودولــوژی را دریافــت میکنــد.

کمیتــه قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی تصامیــم را در چارچــوب حــدود صالحیــت هــای   •

محولــه میگیــرد کــه تحــت عنــوان مصوبــه کمیتــه قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی یــاد 

ــل  ــی اداره قاب ــس عموم ــوری رئی ــس از منظ ــده پ ــاد ش ــه ی ــات کمیت ــود، مصوب میش

تطبیــق میباشــد.

کمیتۀ تفتیش

ــس  ــرف رئی ــه از ط ــش از اینک ــی را پی ــش داخل ــای تفتی ــزارش ه ــش گ ــۀ تفتی کمیت  •

ــد،  ــۀ مینامی ــۀ ارای ــش را در زمین ــات خوی ــوده و نظری ــرور من ــردد م ــی گ ــی نهای عموم

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

ــد. ــکیل میده ــد تش ــاور ارش ــی و مش ــاور حقوق ــت، مش ــان کیفی اطمین

بــر مبنــای نتایــج تفتیــش داخلــی مــرور و بررســی کیفــی تفتیــش، ریاســت تفتیــش   •

داخلــی و اطمینــان کیفیــت بــا همــکاری کمیتــۀ تفتیــش، ارزیابــی هــا را در قســمت 

ــی  ــی اداره عال ــس عموم ــه رئی ــام و ب ــا انج ــش ه ــت تفتی ــی و کیفی ــابدهی داخل حس

ــد. ــۀ مینامی تفتیــش ارای

گــزارش هــای تفتیــش داخلــی جهــت تطبیــق یافتــه هــا و ســفارش هــای تفتیــش بــه   •

ــک میگــردد. ــت هــای مربوطــه رشی ریاســت هــا و آمری

کمیتۀ میتودولوژی

کمیتــۀ میتودولــوژی توســط معــاون در امــور تفتیــش عملکــرد و تکنالــوژی معلوماتــی   •

رهــری میگــردد و اعضــای آنــرا رؤســای بخــش هــای مربوطــه، رئیــس پالیســی و پــالن 

و مشــاور حقوقــی تشــکیل میدهــد.
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کمیتــۀ میتودولــوژی مســئولیت بحــث، ابــراز نظــر و تأئیــد موضوعــات مربــوط بــه شــیوه   • 

هــا و میتودولــوژی هــای تفتیــش، تطبیــق اســتندردهای آیســای ISSAI، ترتیــب و

       تطبیــق رهنمودهــا و ابزارهــای تفتیــش، طرزالعمــل هــا را دارد و همــکاری در قســمت 

تطبیــق بهریــن شــیوه هــای تفتیــش مطابــق بــه اســتندردهای بیــن املللــی تفتیــش.

تصامیــم کمیتــۀ میتودولــوژی تحــت عنــوان مصؤبــۀ کمیتــۀ میتودولــوژی بــه اعضــای   •

ــردد. ــک میگ ــق رشی ــت تطبی ــه جه کمیت

کمیتۀ اطالع گیری داخلی موضوعات فساد 

اداری

تهیــه طرزالعمــل اطــالع گیــری و فــورم ثبــت اطالعــات و ارایــه آن بــرای اطــالع دهنــده   •

گان.

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

ــع  ــه مراج ــات ب ــاع اطالع ــده گان و ارج ــالع دهن ــت از اط ــرض حامی ــر غ ــاذ تدابی اتخ  •

ذیصــالح.

کمیتۀ رسیدگی به اعرتاضات بر یافته های 

تفتیش

کمیتــه رســیدگی بــه اعراضــات بــر یافتــه هــای تفتیــش مســئول رســیدگی بــه متامــی   •

موضوعــات اســت کــه از ســوی مراجــع تحــت تفتیــش بــر یافتــه هــای تفتیــش اعــراض 

صــورت میگیــرد. 

ایــن کمیتــه توســط معــاون در امــور تفتیــش مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تقنینــی   •

و معــاون در امــور تفتیــش عملکــرد و تکنالــوژی معلوماتــی رهــری میگــردد و اعضــای 

آنــرا رئیــس هــای عمومــی تفتیــش رعایــت قوانیــن و مقــررات، تفتیــش مالــی و تفتیــش 

ــش  ــس تفتی ــی و رئی ــاور حقوق ــش، مش ــای تفتی ــزارش ه ــل گ ــس تحلی ــرد، رئی عملک

داخلــی و اطمینــان کیفیــت تشــکیل میدهــد.

کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان

ــه  ــیدگی ب ــش و رس ــئول تفتی ــهروندان مس ــارکت ش ــور مش ــه ام ــیدگی ب ــه رس کمیت  •

مســائل و موضوعاتــی اســت کــه از جانــب نهادهــای مدنــی، رســانه هــا و شــهروندان 

ــردد. ــی گ ــه م ــه ارای ــه ادارات عام ــط ب مرتب

ریاســت ایــن کمیتــه را معــاون در امــور تفتیــش عملکــرد و تکنالــوژی معلوماتــی اداره   •

عالــی تفتیــش بــه عهــده دارد و اعضــای آنــرا مشــاور حقوقــی اداره، رئیــس پالیســی و 

پــالن، رئیــس تفتیــش عملکــرد و محیطــی، رئیــس تفتیــش فورنســیک، مناینــده هــای 

نهادهــای مدنــی و رســانه هــا بــه مناینــده گــی از شــهروندان، مناینــده شــورای ملــی و 

مناینــده دونــر تشــکیل مــی دهــد.

سایر کمیته ها

کمیتۀ داخلی تطبیق بودجه.  •

.IT کمیتۀ  •

کمیته ترتیب و تطبیق پالن اسراتیژیک.  •

کمیتــۀ و فــوکل پاینــت پــالن بهبــود عملکــرد مالــی FPIP: مســؤل ترتیــب پــالن، درج   •

ــرد  ــود عملک ــت بهب ــا ریاس ــث ب ــق آن، بح ــارت از تطبی ــتم APMIS، نظ آن در سیس

ــره. ــالن و غی ــی External Reveiw پ ــارت بیرون ــه، نظ ــی وزارت مالی مال

کمیتۀ جوانان.  •

کمیتۀ منع آزار و اذیت زنان.  •

کمیتۀ اضافه کاری.  •

کمیته امنیتی.  •

کمیته توظیفات.  •
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4- تأمین کنندۀ بودجه و حامیت های تخنیکی

منابــع متویــل بودجــۀ ادارۀ عالــی تفتیــش عبــارت از بودجــه دولــت 
ــی   ــع مال 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 

بودجــه 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 1399 

ــت  ــا را تح ــه اروپ ــدت اتحادی ــاه م ــی کوت ــت تخنیک ــی، حامی جهان

 )QA&QC( ــش ــازی”  )SRBC( در بخ ــت س ــرارداد دول ــۀ “ق برنام

ــت.  ــوده اس ــت من ــز دریاف نی

5-   ذینفعان و حامیت کننده گان ادارۀ عالی تفتیش
ذینفعان ادارۀ عالی تفتیش

ــا نهــاد مــورد اعتــامد مــردم در ســطح  اداره عالــی تفتیــش، عالــی تریــن نهــاد بازرســی کننــدۀ مراجــع ســکتور عامــه میباشــد و تــالش مینامیــد ت

کشــور باشــد. دیــدگاه، ماموریــت و اهــداف اســراتیژیک اداره مطابــق بــا انتظــار و توقعــات ذینفعــان اصلــی اداره بــه تناســب میــزان مشــارکت آنهــا 

در فعالیــت هــای اداره عالــی تفتیــش تنظیــم شــده اســت. ذینفعــان اداره عالــی تفتیــش را حکومــت، ادارات ســکتورعامه، شــورای ملــی و کمیســیون 

هــای مربوطــه آن، دونرهــا و جامعــه مدنــی تشــکیل میدهــد.

ذینفعان

اداره عالی تفتیش

دفرت رئیس جمهور کارمندان اداره

کمیتۀ تفتیش

لوی څارنوالی رسانه ها

ولسی جرگه و

کمیتۀ های آن

مردم و جامعه مدنی

دونر ها

نهادهای اکادمیک

 مراجع تحت تفتیش

1399
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ذینفعان اداره،  اهداف اسرتاتیژیک ارتباط با آن ها را موارد ذیل تشکیل میدهد:

هدف ذینفعان ادارۀ عالی تفتیش

کمک در شفافیت و حسابدهی دولت.  ریاست جمهوری

ارایه گزارش ها، ارتباطات به موقع با شورای ملی و کمیسیون های مربوطه آن به منظور 

تسهیل بحث و تأمل مؤثر روی گزارش های تفتیش جهت نظارت مؤثر پارملان.

شورای ملی و کمیسیون های مربوطه آن 

)کمیسیون مالی، بودجه و امور بانکها و 

کمیسیون تفتیش مرکزی( 

نر گزارشهای تفتیش از طریق رسانه ها و جزوه های چاپی. رسانه ها

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

.)OGP(
نهادهای جامعه مدنی

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

زمینه.
  دونرها و همکاران بین املللی

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

تقلب، اختالس و موارد سوء استفاده که در جریان بررسی ها تثبیت میگردد. 
لوی څارنوالی و سایر نهادهای عدلی و قضائی

ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی، نر و استفاده از گزارش های تحقیقی، تبادل تجارب و 

دانش. 
نهادهای اکادمیک

اجرای بررسی ها و ارتباط دوامدار و پیگیری موثر یافته های تفتیش.  مراجع تحت تفتیش

ایجاد روابط مؤثر داخلی به منظور افزایش آگاهی بیشر از پروسۀ های داخلی اداره و بهبود 

اجراآت و نتایج.
کارمندان ادارۀ عالی تفتیش
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6- همکاریهای سازمانی و روابط خارجی

ادارۀ عالــی تفتیــش یکــی از 195 عضــو ســازمان بیــن املللــی نهادهــای عالــی تفتیــش INTOSAI میباشــد کــه دفــر مرکــزی ایــن ســازمان 

در شــهر ویانــا، اتریــش قــرار دارد. انتوســای یــک نهــاد حامــی بــرای ادارات تفتیــش ســکتور عامــه میباشــد. انتوســای یــک نهــاد مســتقل، 

مســلکی و غیــر سیاســی بــوده و نقــش مشــاور ویــژه را بــه شــورای اقتصــادی و اجتامعــی )ECOSOC( ســازمان ملــل متحــد دارد. انتوســای 

اســتندردهای تفتیــش ســکتور عامــه را تأئیــد، حکومتــداری خــوب را بهبــود بخشــیده، تبــادل افــکار و تجــارب را تقویــت مینامیــد، حامیــت از 

ارتقــای ظرفیــت ادارات عالــی تفتیــش و همــکاری بــا نهادهــای عالــی تفتیــش و بهبــود اجــراآت آنهــا را نیــز مــورد توجــه قــرار میدهــد. نهــاد 

ــت ادارات  ــای ظرفی ــؤل ارتق ــد، مس ــای میباش ــتۀ انتوس ــو وابس ــه عض ــای )INTOSAI Development Initiative - IDI( ک ــافی انتوس انکش

عالــی تفتیــش میباشــد.

ادارۀ عالــی تفتیــش افغانســتان عضــو ســازمان آســیایی نهادهــای عالــی تفتیــش ASOSAI، ســازمان همــکاری هــای اقتصــادی ادارات عالــی 

تفتیــش کشــورهای عضــو ایکــو ECOSAI نیــز میباشــد. بــر عــالوه ایــن اداره عضویــت کمیتــۀ ارتقــای ظرفیــت انتوســای )CBC( و گــروپ کاری 

تفتیــش تکنالــوژی معلوماتــی )WGITA( را نیــز دارد.

سازمان آسیایی

نهاد های عالی تفتیش

ASOSAI

سازمان همکاری های

اقتصادی ادارات عالی تفتیش

 کشور های عضو ایکو

ECOSAI

       WGITA

گروپ کاری تفتیش

IT

کمیتۀ ارتقای ظرفیت

CBC

سازمان بین املللی

نهاد های عالی تفتیش

INTOSAI

عضویت ادارۀ عالی تفتیش در سازمان بین املللی نهادهای عالی تفتیش و نهادهای مربوطه آن   
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