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تاریخچه اداره عالی تفیتش
نگاه کلی به اداره عالی تفتیش

قانــون محاســبات عمومیــه ســال  )35( 1333مــاده در مــورد صالحیــت
در ایــن فصــل اداره عالــی تفتیــش را بهصــورت فــرده و خالصــه معرفـ 
ی
هــا و وظایــف دیــوان محاســبات و مکلفیــت هــای ادارات در برابــر آن
میکنیــم .بــرای شــناخت بهــر اداره عالــی تفتیــش ایــن فصــل را بــه
ترصیــح گردیــده اســت.
چهــار حــوزه جداگانــه تقســیم کردهایــم کــه شــامل بخشهــای چــون:
تاریخچــه و ســیر تحــول اداره ،چهارچــوب حقوقــی و اســتقاللیت اداره ،در ســال  1341دیــوان محاســبات بــه ریاســت تفتیــش عمومــی
مدیریــت داخلــی ،منابــع مالــی ،مدیریــت منابــع بــری و ارتقــای محاســبات تغییــر نــام داده و اولیــن اصولنامــۀ آن تحــت همیــن نــام
نافــذ و در ســال  1344تعلیامتنامــه تفتیــش عمومــی محاســبات نیــز بــه
ظرفیــت ،اطالعــات و ارتبــاط عامــه و روابــط بــا ذینفعــان ،میشــود.
تصویــب رســید.
 .۱سیر تاریخی اداره عالی تفتیش
در ســال  1356قانــون دیگــری نافــذ شــد .در ایــن قانــون اســم ریاســت
اداره عالــی تفتیــش عالــی تریــن نهــاد بازرســی کننــده در ســطح کشــور
عمومــی تفتیــش محاســبات مثــل گذشــته بنــام دیــوان محاســبات تذکــر
میباشــد .ایــن اداره بررســی هــای رعایــت قوانیــن و مقــررات ،عملکــرد،
رفتــه اســت .مطابــق بــه مــاده ( )6قانــون یــاد شــده ریاســت دیــوان
مالــی ،سیســتم هــای تکنالــوژی معلوماتــی را در ادارات بودجــوی،
محاســبات مربــوط بــه مقــام ریاســت جمهــوری گردیــده بــود.
تصدیهــا و رشکــت هــای دولتــی ،شــاروالیها و واحدهــای مربوطــه آنهــا
در مرکــز و والیــات ،منایندگــی هــای سیاســی افغانســتان در خــارج در ســال  1359مقــررۀ جدیــد تفتیــش کــه آمیختــه بــا معیارهــای
از کشــور و پــروژه هــای بانــک جهانــی مــورد تفتیــش قــرار میدهــد .ســازمان بیــن املللــی تفتیــش  INTOSAI – ISSAIو تفتیــش اتحــاد
صالحیــت هــا و مســؤلیت هــای اداره عالــی تفتیــش در قانــون اداره شــوروی و ماملــک سوسیالیســتی بــود نافــذ و دیــوان محاســبات بنــام
عالــی تفتیــش توضیــح گردیــده و بــر مبنــای قانــون متذکــره اداره عالــی ریاســت عمومــی کنــرول و تفتیــش و در ســال  1363بنــام کمیتــه
تفتیــش صالحیــت تفتیــش اجــراآت ادارات ســکتور عامــه را دارا میباشــد .دولتــی کنــرول و بعــدا ً در ســال  1367بنــام اداره کنــرول و تفتیــش
مســمی گردیــد.
بــه منظــور تطبیــق قانــون اداره عالــی تفتیــش و تحقــق معیارهــای
ســازمان بیــن املللــی نهادهــای عالــی تفتیــش  ،INTOSAIاداره عالــی اداره کنــرول و تفتیــش وقــت ،طــرح قانــون کنــرول و تفتیــش را ترتیــب
تفتیــش تــاش مینامیــد تــا بــه اهــداف اجــرای تفتیــش هــای مؤثــر ،بــا و جهــت طــی مراحــل بعــدی بــه وزارت عدلیــه فرســتاد ،وزارت عدلیــه
طــرح مذکــور را پــس از تأییــد شــورای وزیــران جهــت تصویــب بــه شــورای
کیفیــت و مســتقالنه در ســکتور عامــه دســت یابــد.
ملــی ارســال منــود .قانــون فــوق الذکــر در ســال  1370از طــرف ولســی
اداره عالــی تفتیــش بــرای اولیــن بــار در ســال  1300هـــ ش تحــت نــام
جرگــه شــورای ملــی تصویــب و بــه مرشانــو جرگــه فرســتاده شــد ولــی
“دیــوان ســنجش” بــه منظــور تفتیــش عوایــد و مصــارف دولــت کــه آیــا
بنابــر ســقوط حکومــت دوکتــور نجیــب اللــه قانــون متذکــره از تصویــب
حقیقتـاً عوایــد و مصــارف دولــت موافــق نظامنامــه بودجــه اجــرا گردیــده
بــاز مانــد.
اســت یــا خیــر؟ ایجــاد گردیــد .بعــدا ً ایــن اداره در ســال  1321هـــ ش
بنــام ریاســت تفتیــش عمومــی محاســبات ،زیــر اثــر صــدارت عظمــی اداره کنــرول و تفتیــش در ســال  1374طــرح جدیــد قانــون کنــرول و
وقــت ایجــاد و بــه فعالیــت آغــاز منــود و هــدف آن بازرســی امــور مالــی تفتیــش را مجــددا ً روی دســت گرفــت کــه پــس از طــی مراحــل در وزارت
و حســابی وزارت هــا و ادارات دولتــی و حراســت دارایــی هــای عامــه را عدلیــه و تصویــب شــورای وزیــران بــه اســاس فرمــان تقنینــی رئیــس
تشــکیل میــداد .در ســال  1333هـــ ش بــه اســاس تصویــب شــورای ملی جمهــوری اســامی افغانســتان توشــیح و در جریــده رســمی نــر گردیــد.
وقــت اداره مذکــور بنــام دیــوان محاســبات مســمی گردیــد ،چنانچــه در در جریــان ســالهای  1371الــی  1380اداره کنــرول و تفتیــش تحــت
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و نافــذ گردیــد و بــر مبنــای ایــن قانــون نــام ایــن اداره “اداره عالــی
تفتیــش” مســمی گردیــد کــه یــک مبنــای قانونــی بــرای یــک اداره
تفتیــش مســتقل ارایــۀ منــود .بعــدا ً بــه اســاس فرمــان تقنینــی شــاره
( )157مــؤرخ  1396/6/14رئیــس جمهــوری اســامی افغانســتان نــام
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 بهرتیــن شــیوه هــای بیــن املللــی بــوده ،در ســال مالــی 1398
طــرح جدیــد تعدیــل قانــون اداره ترتیــب و از طریــق وزارت عدلیــه بــه
کابینــه جمهــوری اســامی افغانســتان ارایــۀ گردیــد کــه بــه اســاس
مصوبــه شــاره ( )13مــؤرخ  1398/12/14کابینــۀ جمهــوری اســامی
افغانســتان مــورد تائیــد قــرار گرفــت و بــه اســاس فرمــان تقنینــی شــاره
( )45مــؤرخ  1398/12/15مقــام عالــی ریاســت جمهــوری قانــون
نامــرده نافــذ و جهــت تصویــب بــه شــورای ملــی ارایــۀ گردیــده کــه بــه
ایــن اســاس نــام اداره دوبــاره بــه اداره عالــی تفتیــش تغییــر منــود.

اثــر اداره امــور ریاســت جمهــوری فعالیــت مینمــود .بــر اســاس فرمــان
شــاره ( )165مــؤرخ  1382/9/9ریاســت دولــت انتقالــی اســامی
افغانســتان اداره کنــرول و تفتیــش (اداره عالــی تفتیــش فعلــی) از
ریاســت عمومــی اداره امــور و داراالنشــاء شــورای وزیــران مجــزا و بــه
حیــث یــک نهــاد مســتقل و بــی طــرف در چــوکات تشــکیالت دولــت
ایجــاد گردیــد .بــر عــاوه در ســال  1384بــه اســاس فرمــان رئیــس
جمهــوری اســامی افغانســتان قانــون اداره امــور مالــی و مصــارف عامــه
( )PFEM Lawمعرفــی گردیــد کــه مبنــاء و صالحیــت تفتیــش حســاب
قطعیــه دولــت مطابــق بــه معیارهــای بیــن املللــی تفتیــش بــه اداره
عالــی تفتیــش داده شــد.
در ســال  1392قانــون اداره بــه منظــور اجــرای تفتیــش هــای مؤثــر و
مفیــد و در مطابقــت بــا معیارهــای بین املللــی تفتیش ،تعدیــل و از طرف
شــورای ملــی تصویــب و از طــرف رئیــس جمهــوری اســامی افغانســتان
توشــیح و در جریــده رســمی منــر ( )1101مــؤرخ  1392/1/10نــر

 .۲مروری بر مبنای قانونی و صالحیت های اداره عالی تفتیش

ﻧﻮع اداره

اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ))SAI

ﻣﻔﺘﺶ ﮐُﻞ )(Auditor General

در رأس اداره

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ

ﻣﻮدل
اداره

ﻗﺎﻧﻮن اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ) (1398ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه و ﺟﺰ  4ﻣﺎده ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ

دﯾﺪﮔﺎه

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ

ﻫﺪف
ﮔﺬاری

ﻣﺒﻨﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

II

ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ورزﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﭘﯿﴩو و ﻤﻧﻮﻧﻪ
در اﻣﻮر ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﻮده و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﻣﻪ،
ﺣﺴﺎﺑﺪﻫﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ،
ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﻌﺘﱪ و ﻣﺘﻮازن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﻢ

اﺟﺮای ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﮑﺘﻮر ﻋﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﺑﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از
ﺣﺴﺎﺑﺪﻫﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﺑﺮای ذﯾﻨﻔﻌﺎن

ﭘﻼن اﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ و ﭘﻼن ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ FPIP
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ
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قانــون اداره عالــی تفتیــش بــا نظرداشــت رضورت بــه پیرشفــت هــای
بیشــر اداره ،مبنــای قانونــی ،صالحیــت هــا ،حــدود و اســتقاللیت
اجرائیــوی را بــه عنــوان یــک اداره تفتیــش ،بــه ایــن اداره تعییــن کــرده
اســت کــه در ذیــل بــه آن پرداختــه میشــود:
الــف) قانــون اداره عالــی تفتیــش بــر مبنــای حکــم مــواد پنجــاه و جــز 4
مــاده هفتــاد و پنجــم قانــون اساســی افغانســتان وضــع گردیــده اســت
(مــاده .)1
ب) قانــون اداره عالــی تفتیــش اهــداف ذیــل را در مــاده ( )2بــرای اداره
عالــی تفتیــش تعییــن کــرده اســت:
• تنظیــم امــور مربــوط بــه تفتیــش عوایــد و مصــارف بودجــۀ ادارات

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 اعتــاد 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
مرجــع بررســی کننــدۀ أمــور مالــی و حســابی و فعالیــت هــای ادارات
ســکتور عامــه در ســطح کشــور بــوده و طبــق حکــم مــادۀ پنجــم ایــن
قانــون محــدودۀ تفتیــش اداره عالــی تفتیــش را ســاحات ذیــل تشــکیل
میدهــد:
 -1ادارات مربوط به ریاست جمهوری.
 -2داراالنشاء های شورای ملی.
 -3آمریت عمومی اداری قوه قضائیه.
 -4ادارۀ څارنوالی.
 -5واحدهــای ادارات مرکــزی و محلــی و ادارات مربــوط بــه آنهــا در
داخــل و خــارج از کشــور.
 oریاست های عمومی دارای تشکیل و بودجۀ مستقل.
 oکمیسیون ها.
 oشاروالی ها.

 oتصدیهــا ،رشکتهــای دولتــی و مختلــط کــه دولــت در آن ســهم داشــته

بــا شــند

 oجمعیت هالل احمر افغانی (رسه میاشت).
 oسایر مراجعی که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته
یا از آن استفاده می منایند.
همچنــان بــر طبــق حکــم فقــره دوم ایــن مــاده ،اداره عالــی تفتیــش مــی
توانــد عــاوه بــر مراجــع نامــرده ،ســایر مراجــع را بــر اســاس پروتوکــول
هــا و موافقتنامــه هــای کــه در بــدل امتیــاز مالــی بــا آن هــا عقــد میکنــد،
مطابــق معیارهــا و رشایــط پروتوکــول یــا موافقتنامــه تفتیــش منایــد.
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 9 ،8و .)10
ه) وظایــف و صالحیــت هــای اداره عالــی تفتیــش ،رئیــس عمومــی و
معاونــان اداره (مــادۀ  17 ،16و .)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
ح) ممنوعیــت تفتیــش بــرای مفتشــین اداره عالــی تفتیــش بــه دلیــل
تضــاد منافــع (مــادۀ .)24
ط) مکلفیــت هــای مراجــع تحــت تفتیــش در ارتبــاط بــه فراهــم آوری
تســهیالت الزم جهــت اجــرای تفتیــش ،ارایــۀ معلومــات ،اســناد ،صــورت
حســاب هــای مالــی ،گــزارش هــا بشــمول گــزارش هــای تفتیــش
داخلــی ،معلومــات الکرتونیکــی ،ارایــۀ نظــر در مــورد نتایــج تفتیــش،
ارایــۀ اطمینــان از تطبیــق نتایــج تفتیــش اداره عالــی تفتیــش ،کســب
نظــر ادارۀ عالــی تفتیــش در تدویــن قوانیــن ،مقــررات و رهنمودهــای
مربــوط بــه امــور مالــی و مصــارف عامــه (مــادۀ .)28
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
عالــی ریاســت جمهــوری و شــواری ملــی از طریــق رســانه هــای همــه
گانــی (مــادۀ .)26
ل) مــوارد تخطــی از قانــون اداره عالــی تفتیــش توســط مراجــع تحــت
تفتیــش (مــادۀ .)29
م) تدابیــر وقایــوی بــه منظــور جلوگیــری از ارتــکاب جرایــم فســاد اداری
توســط کارکنــان اداره عالــی تفتیــش (مــاده .)21
ن) امتیــازات مالــی بــرای رئیــس عمومــی ،معاونیــن و مفتشــین اداره،
ایجــاد و انحــال واحدهــای ســاحوی ،وضــع طرزالعمــل هــا و ترتیــب و
مــرف بودجــه (مــادۀ 13 ،7 ،6 .و .)36

تاریخچه اداره عالی تفتیش
 .۳ساختار و مدیریت داخلی اداره عالی تفتیش

 -2ریاســت پالیســی و پــان ،مســؤل پالیســی ســازی ،پالنگــذاری ســاالنۀ
تفتیــش و ترتیــب پــان اســراتیژیک اداره عالــی تفتیــش.

ساختار اداره
قانــون اداره عالــی تفتیــش ،ایــن اداره را بــه عنــوان مــودل ویســت منســر
داخلــی و تضمیــن کیفیــت اداره عالــی تفتیــش ،مــرور کیفیــت پروســۀ
( )Westminster Modelمعرفــی کــرده کــه توســط رئیــس عمومــی
تفتیــش و ارایــۀ گــزارش بــه رئیــس اداره .ایــن اداره کمیتــۀ تفتیــش را
( )Auditor Generalرهــری میگــردد و گــزارش هــای تفتیــش را بــه
ایجــاد منــوده کــه مســؤل پروســۀ تفتیــش داخلــی و گزارشــدهی میباشــد.
رئیــس جمهــور و ولســی جرگــۀ شــورای ملــی ارایــۀ مینامیــد .مــودل ویســت
 -4ریاســت دفــر ،مســؤل روابــط داخلــی و خارجــی ،اطالعــات و ارتبــاط
منســر بنــام انگلوساکســون ( )Anglo-Saxonیــا مــودل پارملانــی نیــز یــاد
عامــه و ارایــۀ گــزارش از اجــراآت ریاســت بــه رئیــس عمومــی.
میگــردد کــه بیشــر در انگلســتان ،اکــر کشــورهای مشــرک املنافــع،
 -5مشــاوریت حقوقــی ،مســؤل بخــش حقوقــی اداره و تنظیــم کننــدۀ
کشــورهای جنــوب افریقــا ،بعضــی کشــورهای اروپائــی و امریــکای التیــن
دوســیۀ هــای جرمــی کــه در جریــان بررســی هــا از طــرف مفتشــین اداره
ماننــد پیــرو و چیلــی مــروج میباشــد .ویژگــی هــای عمــده ایــن مــودل
عالــی تفتیــش تثبیــت شــده انــد ،جهــت ارایــۀ بــه کمیتــه قضایــای قابــل
ادارات عالــی تفتیــش عبــارت از اداره تفتیــش مســتقل ملــی کــه توســط
تعقیــب عدلــی و ارجــاع آن بــه اداره لــوی څارنوالــی.
رئیــس عمومــی ( )Auditor Generalیــا معــادل آن بــه گونــه مســتقالنه
 -6ریاســت عمومــی تفتیــش مالــی و ریاســت عمومــی تفتیــش رعایــت
رهــری میگــردد کــه گــزارش هــای تفتیــش را بــه شــورای ملی و کمیســیون
قوانیــن و مقــررات مســئول رونــد تفتیــش هــای مالــی و رعایــت اســناد
هــای مربوطــه آن ارایــۀ مینامیــد.
تقنینــی در مطابقــت بــا قوانیــن و معیارهــای ملــی و بیــن املللــی.
مطابــق بــه قانــون اداره عالــی تفتیــش ،اداره عالــی تفتیــش یگانــه نهــاد
-7ریاســت عمومــی تفتیــش عملکــرد و تفتیــش خــاص مســئول تفتیــش
بازرســی کننــدۀ امــور مالــی و حســابی ،فعالیــت هــا و اجــراآت ادارات
عملکــرد و خــاص در مطابقــت بــه قوانیــن و معیارهــای ملــی و بیــن املللی.
ســکتور عامــه در ســطح کشــور میباشــد.
 -8ریاســت انکشــاف مســلکی ،مســؤل ارتقــای ظرفیــت کارمنــدان اداره،
ایــن اداره توســط رئیــس عمومــی ( )Auditor Generalرهــری میگــردد،
انکشــاف و تحقیــق روی موضوعــات مرتبــط بــه تفتیــش ،تنظیــم امــور
کــه توســط رئیــس جمهــور تعییــن میشــود .قانــون اداره همچنــان معاونــان
مربــوط بــه بورســیه هــا و تســهیل امضــای تفاهمنامــه هــا بــا ســایر ادارات
را بــرای اداره مشــخص منــوده کــه توســط رئیــس جمهــور بــه اســاس
ملــی و بیــن املللــی.
پیشــنهاد رئیــس عمومــی اداره عالــی تفتیــش معرفــی میگردنــد.
 -9کمیتــه قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی کــه متشــکل از رؤســای بخــش
بــه اســاس ســاختار فعلــی ،اداره عالــی تفتیــش دارای ســه معاونیــت،
ســکتوری ،رئیــس فرانســیک و تفتیــش خــاص و مشــاور حقوقــی میباشــد،
معاونیــت در امــور تفتیــش مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تقنینــی،
موضوعــات مســلکی و قضایــای جرمــی کــه توســط مفتشــین تثبیــت شــده
معاونیــت در امــور تفتیــش عملکــرد و تکنالــوﮊی معلوماتــی و معاونیــت در
انــد مــورد بحــث قــرار میدهنــد کــه در رأس آن معــاون در امــور تفتیــش
امــور مالــی و اداری میباشــد .قانــون اداره همچنــان موضــوع اســتخدام
مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تقنینــی اداره عالــی تفتیــش قــرار دارد.
مفتشــین را بــه عنــوان کارمنــدان خدمــات ملکــی که دارای ســند لیســانس
 -10ریاســت هــا و آمریــت هــای کــه انــواع تفتیــش را انجــام میدهنــد و یــا
بــه ویــژه در بخــش هــای حقــوق و اقتصــاد باشــند ،معرفــی منــوده اســت.
در پروســۀ هــای تفتیــش بــه نحــوی دخیــل انــد کــه گزارشــده بــه معــاون
ســاختار تشــکیالتی اداره کــه بــه اســاس بســت و قــدم میباشــد توســط
در امــور تفتیــش مالــی و تفتیــش رعایــت اســناد تقنینــی و معــاون در امــور
اداره عالــی تفتیــش ترتیــب گردیــده و از طــرف مقــام عالــی ریاســت
تفتیــش عملکــرد و تکنالــوژی میباشــند.
جمهــوری منظــور میگــردد.
 -11ریاســت مالــی ،مســؤل بخــش مالــی و اداری ،ریاســت منابــع بــری
ســاختار تشــکیالتی اداره عالــی تفتیــش بصــورت کُل ذیــاً ارایــۀ
مســؤل منابــع بــری و اســتخدام کارکنــان ،ریاســت تکنالــوژی معلوماتــی
میگــردد:
مســؤل تهیــه و ترمیــم تجهیــزات الکرتونیکــی ،آمریــت تــدارکات مســؤل
 -1مشــاور ارشــد ،مســؤل ارایــه مشــوره هــای مســلکی و تخنیکــی در
عقــد قراردادهــا و آمریــت جنــدر مســئول بخــش جنــدر اداره ،تحــت اثــر
مــورد طــرح پالیســی هــا ،تعییــن اهــداف اســراتیژیک ،شــیوه هــای بهــر
معــاون در امــور مالــی و اداری میباشــند.
تفتیــش ،تحقیــق و انکشــاف اداره ،مســلکی ســازی و ارتقــای ظرفیــت،
کنــرول و تضمیــن کیفیــت.
 -3ریاســت تفتیــش داخلــی و اطمینــان کیفیــت ،مســؤل اجــرای تفتیــش
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ﭼﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ

رﺋﯿﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ادارۀ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ)ﻣﻔﺘﺶ ﮐُﻞ(

ﺧﺎرج رﺗﺒﻪ

ﺳﮑﺮﺗﺮﯾﺖ

ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ رﯾﯿﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺑﺴﺖ ﺳﻮم

ﺑﺴﺖ اول

رﯾﺎﺳﺖ دﻓﱰ

رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و ﭘﻼن

ﺑﺴﺖ دوم

ﺑﺴﺖ دوم

ﻣﺸﺎورﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ داﺧﻠﯽ
و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺑﺴﺖ دوم

ﺑﺴﺖ دوم

ﻣﻌﺎوﻧﯿﺖ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اداری

ﺑﺴﺖ ﻣﺎﻓﻮق

ﻣﻌﺎوﻧﯿﺖ در اﻣﻮر ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارﺷﺎت

ﺑﺴﺖ دوم
ﺑﺴﺖ دوم
رﯾﺎﺳﺖ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ

ﺑﺴﺖ دوم
آﻣﺮﯾﺖ ﺗﺪارﮐﺎت

رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺎص
رﯾﺎﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ
و ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ

ﺑﺴﺖ دوم

رﯾﺎﺳﺖ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺴﻠﮑﯽ

ﺑﺴﺖ دوم

ﺑﺴﺖ ﺳﻮم

آﻣﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺎﻣﻪ در روﻧﺪ ﺗﻔﺘﯿﺶ

آﻣﺮﯾﺖ ﺟﻨﺪر

ﺑﺴﺖ ﺳﻮم

ﺑﺴﺖ ﺳﻮم

ﺑﺴﺖ ﻣﺎﻓﻮق

ﺑﺴﺖ ﻣﺎﻓﻮق

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﴩی

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اداری

ﻣﻌﺎوﻧﯿﺖ در اﻣﻮر ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ
و ﺗﻔﺘﯿﺶ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ

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 ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ رﻋﺎﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ

ﺑﺴﺖ اول

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺳﮑﺘﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﻓﺎﻋﯽ
و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ

ﺑﺴﺖ دوم

ﺑﺴﺖ اول

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺣﺴﺎب ﻗﻄﻌﯿﻪ
دوﻟﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎرﳌﺎن

ﺑﺴﺖ دوم

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺳﮑﺘﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری
و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﴍﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺳﮑﺘﻮر ﻣﻌﺎرف ﺻﺤﺖ
و ﻓﺮﻫﻨﮓ

رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

ﺑﺴﺖ دوم
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

V
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ﺑﺴﺖ دوم
ﺑﺴﺖ دوم
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تشکیل ادارۀ عالی تفتیش

تشــکیل اداره عالــی تفتیــش بــه اســاس قانــون اداره عالــی تفتیــش ترتیــب گردیــده و مســتقیامً از طــرف مقــام عالــی ریاســت جمهــوری منظــور
میگــردد .تشــکیل اداره شــامل کارمنــدان بخــش تفتیــش و کارمنــدان حامیــوی یــا غیــر تفتیــش میباشــد .مجمــوع تشــکیل اداره ( )633تــن،
کارمنــدان موجــود ( )517تــن و کمبــود ( )116تــن میباشــد ،کــه از جملــه تشــکیل موجــود ( )24بســت ریاســت هــا و آمریــت هــای مســتقل)161( ،
بســت کارمنــدان حامیــوی و ( )332بســت تفتیــش میباشــد .بســت هــای کمبــود تعــداد ( )9بســت ریاســت هــا و مشــاوریت )97( ،بســت تفتیــش و
( )10بســت حامیــوی ،کــه ( )15فیصــد در بخــش تفتیــش و ( )3فیصــد در بخــش حامیــوی بســت خالــی را نشــان میدهــد.
(معلومات تشکیل)1400/2/4

مدیریت داخلی ادارۀ عالی تفتیش

بشــمول الزامــات و رشایــط قانونــی بــرای حســابدهی ،شــفافیت ،صداقت
و مفیدیــت ،پابنــد بــه رعایــت بهرتیــن شــیوه هــای تفتیــش مطابــق بــه
چارچــوب آیســای  INTOSAI ،ISSAIمدیریــت 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
اداره عالــی تفتیــش قوانیــن ،اســتندردها و هدایــات مقامــات ذیصــاح
رعایــت شــده اســت.

اداره عالــی تفتیــش بــه عنــوان عالیرتیــن نهــاد بازرســی کننــده ســکتور
عامــه ،توقــع دارد تــا یــک نهــاد مــورد اعتــاد مــردم از طریــق اجــرای
تفتیــش بــا کیفیــت و ارایــۀ گــزارش هــای تفتیــش باشــد .در حقیقــت
ایــن موضــوع مربــوط بــه مدیریــت داخلــی اداره میشــود کــه اداره را در
راســتای تطبیــق احــکام قانــون ،پــان گذاری اســراتیژیک ،مشــارکت در
تطبیــق چارچــوب مشــارکت افغانســتان ( )APFو ســند دوم چارچــوب
ملــی صلــح و انکشــاف افغانســتان ( )ANPDF-IIارزیابــی و ســنجش
عملکــرد دولــت ،همــکاری در تطبیــق بنچــارک هــای رشکای بیــن بــه ایــن ترتیــب ،ســاختار مدیریــت داخلــی اداره مــوارد زیــر را شــامل
املللــی ،حامیــت و رعایــت ارزش هــا و اصــول مربــوط بــه ســکتور عامــه میشــود:

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺪﻟﯽ

ﻫﯿﺌﺖ رﻫﱪی اداره

ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺧﻠﯽ
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ

ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮدوﻟﻮﮊی

ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﻋﱰاﺿﺎت ﺑﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ

ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻃﻼع ﮔﯿﺮی
داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻓﺴﺎد اداری
VII
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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 پیرشفــت کارهــا و مــرف بودجــه،
تطبیــق پــان اســراتیژیک و ســایر پــان هــا بــه ســطح اداره و موضوعــات مهــم دیگــر
نظــارت میکنــد.
• تصامیــم جلســۀ هیئــت رهــری تحــت عنــوان مصؤبــه جلســۀ هیئــت رهــری غــرض
رعایــت و تطبیــق بــه متــام اعضــای جلســه رشیــک میگــردد.
• کمیتــه قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی توســط معــاون در امــور تفتیــش مالــی و تفتیــش
رعایــت اســناد تقنینــی اداره عالــی تفتیــش رهــری میشــود و اعضــای آنــرا روســای
بخــش مســلکی تفتیــش و ســایر اعضــای تخنیکــی تشــکیل میدهــد.

کمیتۀ قضایای قابل تعقیب عدلی

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

• کمیتــه قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی روی موضوعــات تفتیــش و قضیــه هــای قابــل
احالــه بــه لــوی څارنوالــی کــه در جریــان تفتیــش تثبیــت میگردنــد ،بحــث میکنــد.
• کمیتــه قضایــای قابــل تعقیــب عدلــی نظریــات مســلکی و تخنیکــی روســا و آمریــن
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
میشــود ،مصوبــات کمیتــه یــاد شــده پــس از منظــوری رئیــس عمومــی اداره قابــل
تطبیــق میباشــد.
• کمیتــۀ تفتیــش گــزارش هــای تفتیــش داخلــی را پیــش از اینکــه از طــرف رئیــس
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 ارشــد تشــکیل میدهــد.

کمیتۀ تفتیش

کمیتۀ میتودولوژی

• 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
حســابدهی داخلــی و کیفیــت تفتیــش هــا انجــام و بــه رئیــس عمومــی اداره عالــی
تفتیــش ارایــۀ مینامیــد.
• گــزارش هــای تفتیــش داخلــی جهــت تطبیــق یافتــه هــا و ســفارش هــای تفتیــش بــه
ریاســت هــا و آمریــت هــای مربوطــه رشیــک میگــردد.
• کمیتــۀ میتودولــوژی توســط معــاون در امــور تفتیــش عملکــرد و تکنالــوژی معلوماتــی
رهــری میگــردد و اعضــای آنــرا رؤســای بخــش هــای مربوطــه ،رئیــس پالیســی و پــان
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  ،ISSAIترتیــب و
تطبیــق رهنمودهــا و ابزارهــای تفتیــش ،طرزالعمــل هــا را دارد و همــکاری در قســمت
تطبیــق بهرتیــن شــیوه هــای تفتیــش مطابــق بــه اســتندردهای بیــن املللــی تفتیــش.

• تصامیــم کمیتــۀ میتودولــوژی تحــت عنــوان مصؤبــۀ کمیتــۀ میتودولــوژی بــه اعضــای
کمیتــه جهــت تطبیــق رشیــک میگــردد.

کمیتۀ اطالع گیری داخلی موضوعات فساد
اداری

کمیتۀ رسیدگی به اعرتاضات بر یافتههای
تفتیش

• تهیــه طرزالعمــل اطــاع گیــری و فــورم ثبــت اطالعــات و ارایــه آن بــرای اطــاع دهنــده
گان.
• اخذ اطالعات و بررسی آن و ایجاد دیتابیس جهت ثبت اطالعات.

• اتخــاذ تدابیــر غــرض حامیــت از اطــاع دهنــده گان و ارجــاع اطالعــات بــه مراجــع
ذیصــاح.
• کمیتــه رســیدگی بــه اعرتاضــات 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
عملکــرد ،رئیــس تحلیــل گــزارش هــای تفتیــش ،مشــاور حقوقــی و رئیــس تفتیــش
داخلــی و اطمینــان کیفیــت تشــکیل میدهــد.
• کمیتــه رســیدگی بــه امــور مشــارکت شــهروندان مســئول تفتیــش و رســیدگی بــه
مســائل و موضوعاتــی اســت کــه از جانــب نهادهــای مدنــی ،رســانه هــا و شــهروندان
مرتبــط بــه ادارات عامــه ارایــه مــی گــردد.

کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان

• 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
پــان ،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 کمیتهها

•
•
•
•
•

کمیتۀ داخلی تطبیق بودجه.
کمیتۀ .IT
کمیته ترتیب و تطبیق پالن اسرتاتیژیک.
کمیتــۀ و فــوکل پاینــت پــان بهبــود عملکــرد مالــی  :FPIPمســؤل ترتیــب پــان ،درج
آن در سیســتم  ،APMISنظــارت از تطبیــق آن ،بحــث بــا ریاســت بهبــود عملکــرد
مالــی وزارت مالیــه ،نظــارت بیرونــی  External Reveiwپــان و غیــره.
کمیتۀ جوانان.
کمیتۀ منع آزار و اذیت زنان.
کمیتۀ اضافه کاری.
کمیته امنیتی.
کمیته توظیفات.
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 -4تأمین کنندۀ بودجه و حامیتهایتخنیکی

منابــع متویــل بودجــۀ ادارۀ عالــی تفتیــش عبــارت از بودجــه دولــت
افغانســتان و حامیــت بانــک جهانــی میباشــد .متــام منابــع مالــی
کــه ادارۀ عالــی تفتیــش دریافــت میکنــد از طریــق بودجــۀ ملــی
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.
در ســال  1399ادارۀ عالــی تفتیــش بــر عــاوه کمــک بانــک
جهانــی ،حامیــت تخنیکــی کوتــاه مــدت اتحادیــه اروپــا را تحــت
برنامــۀ “قــرارداد دولــت ســازی” ( )SRBCدر بخــش ()QA&QC
نیــز دریافــت منــوده اســت.

1399

 -5ذینفعان و حامیت کننده گان ادارۀ عالی تفتیش

ذینفعان ادارۀ عالی تفتیش
اداره عالــی تفتیــش ،عالــی تریــن نهــاد بازرســی کننــدۀ مراجــع ســکتور عامــه میباشــد و تــاش مینامیــد تــا نهــاد مــورد اعتــاد مــردم در ســطح
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.

ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره

دﻓﱰ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و
ﮐﻤﯿﺘﮥﻫﺎی آن

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺗﻔﺘﯿﺶ

ذﯾﻨﻔﻌﺎن
اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ

ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ

ﻟﻮی څﺎرﻧﻮاﻟﯽ

دوﻧﺮ ﻫﺎ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ

ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
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ذینفعان اداره ،اهداف اسرتاتیژیک ارتباط با آنها را موارد ذیل تشکیل میدهد:
هدف

ذینفعان ادارۀ عالی تفتیش
ریاست جمهوری
شورای ملی و کمیسیون های مربوطه آن
(کمیسیون مالی ،بودجه و امور بانکها و
کمیسیون تفتیش مرکزی)
رسانه ها

کمک در شفافیت و حسابدهی دولت.
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.
نرش گزارشهای تفتیش از طریق رسانه ها و جزوه های چاپی.

نهادهای جامعه مدنی

اجرای تفتیش با اشرتاک نهادهای جامعه مدنی و تحقق تعهد اداره در حکومتداری باز
(.)OGP

دونرها و همکاران بین املللی

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

لوی څارنوالی و سایر نهادهای عدلی و قضائی

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.

نهادهای اکادمیک

ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی ،نرش و استفاده از گزارش های تحقیقی ،تبادل تجارب و
دانش.

مراجع تحت تفتیش

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

کارمندان ادارۀ عالی تفتیش

ایجاد روابط مؤثر داخلی به منظور افزایش آگاهی بیشرت از پروسۀ های داخلی اداره و بهبود
اجراآت و نتایج.
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 -6همکاریهای سازمانی و روابط خارجی

ادارۀ عالــی تفتیــش یکــی از  195عضــو ســازمان بیــن املللــی نهادهــای عالــی تفتیــش  INTOSAIمیباشــد 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 ( )ECOSOCســازمان 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
انکشــافی انتوســای ( )INTOSAI Development Initiative - IDIکــه عضــو وابســتۀ انتوســای میباشــد ،مســؤل ارتقــای ظرفیــت ادارات
عالــی تفتیــش میباشــد.
ادارۀ عالــی تفتیــش افغانســتان عضــو ســازمان آســیایی نهادهــای عالــی تفتیــش  ،ASOSAIســازمان همــکاری هــای اقتصــادی ادارات عالــی
تفتیــش کشــورهای عضــو ایکــو  ECOSAIنیــز میباشــد .بــر عــاوه ایــن اداره عضویــت کمیتــۀ ارتقــای ظرفیــت انتوســای ( )CBCو گــروپ کاری
تفتیــش تکنالــوژی معلوماتــی ( )WGITAرا نیــز دارد.

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

ﺳﺎزﻣﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ
ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ASOSAI

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ادارات ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﮑﻮ
ECOSAI

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ
INTOSAI
ﮐﻤﯿﺘﮥ ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ
CBC

ﮔﺮوپ ﮐﺎری ﺗﻔﺘﯿﺶ
IT WGITA

XII

د افغانستــــــان دپلـــټـــنې عالـــــــي اداره
اداره عــــــالی تفتــــیـــش افغــــــانســـــتان
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