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 فصل اول

 عمومیات

 مبنی

 ماده اول: 

مستقل  کمیسیونقانون تشکیل، وظایف و صالحیت های  41و ماده  11مادۀ  43الیحه بر مبنی فقره این ( 1)

 افغانستان وضع گردیده است.حقوق بشر 

مستقل  ت و فعالیتهای کمیسیونآمقرره تنظیم اجرا 12مادۀ بر مبنی ( تفتیش داخلیآمریت این بخش )( 1)

 ایجاد گردیده است.حقوق بشر افغانستان 

 نام اختصاری

 ماده دوم:

 گردد. این الیحه به نام کمیسیون یاد میکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منبعد در 

 اهداف 

 ماده سوم: 

 مالی و اقتصادی بخش های مربوط حد اقل سال یک مراتبه. اجراآتتفتیش  -1

 .عمل کمیسیونپالن تطبیق شاخص های  -1

 حفاظت وجوه نقدی و دارای جنسی. -4

 امور حسابی و راپور دهی.صحت  -3

 تفتیش امور داخلی. اجراآت موثر نقش -5
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اجراآت داخلی در پروسه های کاری در مطابقت به قانون حصول اطمینان از موجودیت و موثریت کنترول  -6

 .در کمیسیون و مقررات و اصل صرفه جویی و اجراآت شفاف

انجام تفتیش داخلی طبق معیار های تفتیش توسط گروپ های تفتیش و ارایه گزارش آن به آمر بخش در  -2

 مدت معینه. 

 تامین شفافیت و حساب دهی و مبارزه با فساد اداری.  -8

 اصطالحات  

 ماده چهارم: 

در  کمی و کیفی است که به منظور بهبود اجراآت قناعت دهنده و رهنمودیفعالیت مستقل، هدف مند،  تفتیش:

 شود.کمسیون انجام می

شود که محتویات آن مغایر اسناد تقنینی و اقتصادی در صورت قانونی محسوب میمالی و  اجراآت قانونیت:

 اسناد نافذه کمیسیون نباشد.

 وظایف اجرایجهت  مقرراتداشت رعایت قانون و نظربامعقولیت معامله مالی و اقتصادی سطح  معقولیت:

 گردد.تعیین میمحوله در دفتر تحت تفتیش، 

موثقیت معامالت مالی و اقتصادی از طریق بررسی های شکلی )فورمولیته( و حسابی )عددی یا موثقیت: 

 گردد. ترول اسناد و واقعیت ها تثبیت میو کن اد و هم چنان ذریعه روش های مربوطریاضی( اسن

 ارایه توضیحات، ترتییب اسناد، فورمه ها در بررسی شکلی موارد چون درست بودن خانه پری بررسی شکلی:

 گیرد.سوول و سایر موارد مشابه صورت میامضا شخص یا اشخاص م صحت در اسناد،

ارزیابی اسناد، و سایر موارد مشابه  صورت حساب ارقام عددی مندرجدر بررسی حسابی  بررسی حسابی:

 گردد. می
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 کند. تفتیش را احتوا میتحت  و اجراآت مالی و اقتصادی دفترموضوعات م تما ش کلی:تفتی

 کند.تحت تفتیش را احتوا می اجراآت دفترموضوعات معین  تفتیش قسمی:

صورت متحدالمال به صورت مراجع تحت تفتیش  ندر چندیبررسی عین موضوعات  تفتیش موضوعی:

 گیرد.می

د مگر از دوره های معین در تفتیش قیدی قسمتی از اسناد اولیه ویا اینکه تماما اسنا :یا نمونوی تفتیش قیدی

 گردد. بررسی می

گردد. تفتیش مفصل بررسی دفاتر محاسبه بررسی می ثبت شدهدر تفتیش مفصل تمام اسناد  تفتیش مفصل:

معامالت تصفیه ناشده با اشخاص و ، تصفیه حسابات با معتمدین و دارایی موجود در سیف یا حساب بانکی

 کند. ا در پالن پیش بینی شده احتوا میبخش تحت تفتیش رمراجع بیرون از کمیسیون و سایر اجراآت 

 ساحه تطبیق

  ماده پنجم:

 منظور شدهرا طبق پالن خویش تفتیش کمیسییون مرجع ذیصالح تفتیش داخلی بوده که متفتشین  ( آمریت1)

 نماید. احوی و والیاتی کمیسیون توظیف میمرکزی و دفاتر س دفتر کاری ذیربط دررض تفتیش پروسه های غ

 سر نقدی و جنسی( بخش های مالی، لوژستیک، ترانسپورت، تحویلخانه و سایر بخش های که با موضوعات 1)

 باشند.و کار دارند ساحات تحت تفتیش می
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 فصل دوم

  هاصالحیت ها و مسوولیت 

 کلیصالحیت های 

 :ششمماده 

 بات، گزارشات و سایر اسناد ضروری از دفاتر تحت تفتیش.مطالبه و حصول اسناد، سوابق، صورت حسا -1

 مطالبه و حصول معلومات و توضیحات مورد نیاز از کارکنان کمیسیون. -1

 مطالبه و حصول معلومات از مراجع ثالث در ارتباط به موضوع خاص. -4

 سیستم های معلوماتی.دسترسی به گزارشات  -3

 دسترسی به وجوه نقدی، امالک کمیسیون در صورت ضرورت. -5

مطالبه ارقام راپور ها، احصاییه های موجود در بخش های مالی، لوژستیک و سایر بخش مربوط به امور  -6

 مشابه.

را مشخص الی بخش تحت تفتیش و سایر اطالعاتیکه اجراآت و وضع م ارده و صادرهمطالعه معلومات و -2

 سازد.می

 دسترسی به معلومات در مورد نرخ امتعه و خدمات در بخش سکتور خصوصی.  -8

 صالحیت ها حین اجرای تفتیش

 تم:فماده ه

 باشند.اجرای تفتیش دارای صالحیت ذیل میمفتشین، حین 
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نقدی، دارایی ، تخمین مصارف، موجودیت وجوه ی مالیاسناد حسابی دفاتر محاسبه، راپور ها، پالن ها -1

 جنسی، اوراق بهادار وسایر اسناد مربوط به مالی و اقتصادی را بررسی نمایند.

 وجوه نقدی که از حسابات بانکی اخذ گردیده.جنس های وارده و صورت حساب قید و جمع  مطالبه اسناد -1

ویا تنظیم نمایند. در صورت لزوم خزانه )سیف(،  بازرسیموجودی های مفصل ویا قیدی دارایی جنسی را  -4

 را مهر الک نمایند. ام، تحویلخانه، و محل حفظ اسنادگد

 را مطالبه نمایند.بیرونی لزوم به موافقه مقام که تفتیش را تجویز نموده است همکاری متخصصین لعندا -3

 ایر مراجع در صورت ضرورت.اخذ تصادیق و کاپی اسناد مطابق به معامالت و تصفیه حسابات از س -5

 اتخاذ تدابیر غرض جبران خسارت وارده به کمیسیون مطابق اسناد تقنینی موجود. -6

در صورت که حفظ اسناد مذکور در مرجع تحت تفتیش تضمین شده در دفتر مرکزی اصل اسناد  حفاظت -2

 نتواند.

 مسوولیت ها

 م: ماده هشت

خلی کمیسیون را مالک عمل قرار تقنینی نافذ، لوایح و طرزالعمل های داشین حین اجرای تفتیش، اسناد مفت( 1)

 دهند.می

مفتشین به خاطر انحرافات عمدی یا کتمان تخلفات از موازین مالی، اختالس، سوء استفاده از موقف اداری ( 2)

 شوند.فذه تحت تعقیب عدلی قرار داده میبه منظور منافع شخصی مطابق به قوانین نا

این  1های تحت تفتیش مکلف اند تا فعالیت های خویش را در مطابقت به معیار های مندرج فقره  ( بخش4)

 نموده و سیستم کنترول داخلی خویش را تقویت بخشد. یماده عمل
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 فصل سوم

 تفتیشقبل از مراحل 

 پالن تفتیش 

 :نهمماده 

تصویب گردیده باشد  ریاست کمیسیونقبل از شروع از طرف ( تفتیش داخلی بر اساس پالن ساالنه که 1)

 گردد.عملی می

 شود. انجام داده می ج از پالن به موافقه رییس کمیسیونخارغیر مترقبه یا فوق العاده ( عندالضرورت تفتیش 1)

 شود.قبال انجام شده در نظر گرفته می که یفیصله ها و پیشنهادات که برویت تفتیش ها ،( در پالن کار تفتیش4)

 شود. تفتیش نشان داده می شروع و ختم اجرای پروسه پالن تفتیش موضوع، ساحه، مدت، تاریخ ( در3)

 گردد.بوده و قبل از تعمیل آن افشا نمی( پالن تفتیش محرم 5)

 ( آمر تفتیش مکلف است قبل از شروع تفتیش، مفتشین را با محتویات پالن منظور شده آشنا سازد.6)

  ترکیت هییت تفتیش

 دهم:ماده 

تعیین  کمیسیوناجراییه به امر ریاست  سایر بخش ها و تفتیشرکنان آمریت ( هییت تفتیش مرکب از کا1)

 گردد.می

تحت تفتیش  اد اجرای آن با نظرداشت حجم کار و خصوصیت فعالیت بخشعی( ترکیب هییت تفتیش و م1)

 تواند.موافقه رییس اجرایه افزود شده میاد بنابر عیتعیین گردیده و این م
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 صالحیت نامه تفتیش 

 :زدهمیاماده 

به صورت  تحت تفتیش از طرف ریاست کمیسیون به صورت جداگانه برای تفتیش مرجعصالحیت نامه تفتیش 

 گردد.صادر میکتبی 

آمر هییت تفتیش مکلف است صالحیت نامه خویش را قبل از آغاز تفتیش به مسوول مرجع تحت تفتیش ارایه 

 نماید.و اعضای هییت تفتیش را معرفی می نموده

و ترتیب دادن موجودی  فزیکی سیفتفتیش  مطالبه صورت حساب مالی و مفتشین مطابق به پالن کار فورا به

 نمایند.ی جنسی اقدام مییقیدی دارا

در صورت ضرورت تصدیق یا تاییدی دفاتر مالی و بانکی ذیدخل در معامالت مالی و حین اجرای تفتیش 

 گردد. جنسی یا بخش تحت تفتیش مطالبه شده و از آن منحیث سند معتبر استفاده می

  چهارم فصل

 تفتیش موضوع و چگونگی

 موضوعات شامل تفتیش 

 زدهم: ماده دوا

مانع ویا باعث تعلل در که و اقدام مراجع ی عوامل یو شناسا عمل کمیسیونشاخص ها و پالن صورت تطبیق 

 به انحراف کشانیده است.اجراآت مالی پالن شده بخش تحت تفتیش شده باشد ویا آنرا 

 تثبیت نمودن قانونیت، معقولیت و موثقیت معامالت مالی و اقتصادی برویت اسناد حسابی.

 ی راپوردهی.مقایسه نمودن دفاتر محاسبه با اسناد و شاخص ها

 ارقام اسناد مختلف مربوط به معامالت مالی و اقتصادی.بررسی 

 طرزالعمل و مقررات محاسبه نقدی و جنسی و موثقیت ثبت های حسابی در دفاتر محاسبه. رعایت
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 انواع تفتیش 

 دهم: ماده سیز

و موضوعی مجزا فتیش کلی، قسمی تفتیش نظر به احتوا نمودن کامل فعالیت های مرجع تحت تفتیش به ت

 گردد.می

 تقسیم تفتیش نظر به روش های تعمیل آن 

 دهم:ماده چهار

 شود.ش به تفتیش مفصل و قیدی تقسیم میاین رو

 به تعمیل آن تفتیش قیدی است.  شکل عادی تفتیش نظر

اگر حین تفتیش قیدی تخلفات و سوء استفاده های جدی بر مال گردد  در آن صورت تفتیش همان ساحه 

 گردد.تحت تفتیش به روش مفصل بررسی می فعالیت مرجع

تفتیش داخلی ترتیب، ش و سایر موضوعات مربوط توسط آمریت جداول، فورمه های مربوط به بررسی، تفتی

 گیرد. مورد استفاده قرار می از منظوری آن توسط ریاست کمیسیون بعد

 فصل پنجم 

 احکام نهایی

 گزارش دهی 

انزدهم:پماده   

 ج ماده در بخش های مندر مفتشین طبق هدایت رسمی، تفتیش خویش را طبق معیار های مندرج این الیحه

اعضای  بعد از مالحظه شد و امضای ( انجام داده، گزارش خویش را مستند طبق معیارات تفتیش داخلیپنجم)

.دارندتفتیش داخلی ارایه می هیئت تفتیش به آمریت  
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 نتیجه تفتیش

دهم:شانزماده   

ندرج این بعد از مالحظه گزارش و اسناد منضمه آن، نظر خویش را با توجه به معیارهای مداخلی تفتیش  آمریت

نماید. می ارسال اخذ تصمیم نهایی به ریاست کمیسیونالیحه در ذیل گزارش ابراز نموده، غرض   

 استفاده از فورم ها

 م:ماده هفده

طرز و شرایط استفاده از روش های تفتیش، فورمه های مربوط  رهنمود هایتفتیش داخلی مکلف است،  آمریت

به تفتیش و سایر بررسی های مندرج این الیحه را تهیه نموده بعد از منظوری آن در امور تفتیش مورد استفاده 

  قرار دهد. 

 انفاذ

 هم:هجدماده 

 باشد. نافذ می رییس کمیسیونتوسط آن  امضای بعد از این الیحه

 


