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پیام جاللتمعاب اکلیل حکیمی
وزیر مالیه جمهوري اسالمی افغانستان

همکاران محترم!
اداري جهان از انجاییکه افغاتستان در لست سازمان شفافیت بین الملی همه ساله در جایگاه اول تا سوم فاسدترین نظام 

قرار میگرفت؛ لذا خواستیم عوامل و ریشه هاي فساد اداري و راهاي حل آن را جستجو نمایم؛ چون فساد اداري یکی از موانع عمده 
حکومتداري خوب در افغانستان بوده و عامل اصلی تمام چالش هاي موجود در افغانستان به حساب می آید؛ به سبب اداره ضعیف 

ن هاي دولتی و مصرف نشدن حجم بزرگ از بودیجه انکشافی دولت در چند سال متوالی شاهد عینی از وجود و ناکارآمد در ارگا
نظام ناکار آمد اداري در افغانستان بوده ایم؛ ناتوانی در مصرف بودیجه ساالنه اسباب به هدر رفتن فرصت هاي سرمایه گذاري و 

ینه اختالس منابع مالی مصرف نشده را فراهم می ساخت.اشغال زایی که خود نوعی از فساد اداري می باشد؛ زم
ام فرسوده اداري و نبود سرمایه انسانی الزم عوامل اصلی نظام ناکار آمد اداري در افغانستان بوده؛ نظام که چهل سال ظن

ي وعصري سازي قبل براي اداره این کشور ساخته شده بود که حتی در زمان خودش ناکار آمد عمل می کرد؛ بدون تغیر بنیاد
عهده دار اداره کشور بوده ؛ چون کشور سه دهه جنگ را پشت سر گذاشته و فساد اداري از پیامدهاي طبیعی اجتناب ناپذیر این 

نوع نظام می باشد.
با ایجاد تغیر سریع در محیط خدمات ملکی الزم دانستم تا پالن مبازره علیه فساد اداري را جهت تشخیص و رسیدگی به 

داري تهیه نماییم. این پالن به هم ریاست هاي وزارت مالیه از قبیل ریاست عمومی عواید؛ ریاست عمومی گمرگات؛ ریاست فساد ا
عمومی تفتیش داخلی؛ ریاست عمومی بودیجه؛ ریاست عمومی امالك؛ ریاست عمومی مالی و اداري؛ ریاست تهیه و تدارکات؛ 

ام و مراقبت پروزه هاي انکشافی و آمریت لیالم و واگذاري را تحت پوشش قرار ریاست تکنالوژي معالوماتی؛ ریاست پالن؛ انسج
تنزیل یافته که مبین 169به 176میدهید. قابل تذکر است که اسم افغانستان در لست سازمان دیدبان شفافیت در میان کشور ها از 

مبارزه جدي ما علیه فساد اداري می باشد . 
به احترام

مییکاکلیل ح
مالیه جمهوري اسالمی افغانستانوزیر 
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پیام محترم محمد یوسف غزنوي
رئیس عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه

همکاران محترم !
ات انتخاباتی سال منشور تیم تحول و تداوم حین مبارزبا در نظر داشت1397پالن مبارزه با فساد اداري سال مالی 

تهیه گردیده است.که فساد را مرض سرطان نامیده بود 1393
فساد اداري همچون مرض سرطانی بر اندام نظام سیاسی و اداري ما تسلط یافته و تمام اقشار جامعه را متاثر ساخته "

از نقطه هاي مهمی است که به عنوان یک از "ضوابط بر روابط"است، به همین دلیل، شعار سپردن کار به اهل کار و یا ترجیح  
اي شهروندان ما مطرح میشود.  جامعه؛ در نحوه یی مدیریت قدرت سیاسی به یک تحول عمیق و بنیادي عمده ترین خواسته ه

ضرورت دارد تا بتواند با تکیه بر راهکارهاي قانونی، عزم و اراده سیاسی و بابهره گیري از تجارب موفق بین المللی بر این معضل 
"فایق آید

د، جلوگیري از بیروکراسی ، جلوگیري از پنهانکاري ، مبارزه با شفافتگریزي، هدف این پالن تهیه راهکار مبارزه با فسا
بی توجهی به تقاضاي شهروندان، اقتدار بیروکرایتک، اعمال محدودیت هاي دولتی بر کمیت و کیفیت گزارشدهی دولتی، سو 

رچه منابع مالی و انسانی هنگفتی در راه گاستفاده از منصب دولتی، فروش اختیار عمومی در استاي منافع شخصی و غیره می باشد.
مبارزه با فساد صرف شده اما نتایج اندك و ناچیزي بدست آمده است، لذا؛ جهت تطبیق این پالن از مفتشین محترم این ریاست 

خویش تقاضا دارم تا در تهیه گزارشات از قضاوت مسلکی شان کار گرفته و همه اطالعات مربوط به فساد اداري را در گزارشات
درج نمایند.  نباید روي فساد اداري و بیروکراسی سر پوش گذاشته شود و نباید به این باور بود که همه بیروکراتها منافع ملی را بر 

منافع شخصی، حزب مورد نظر، دوستان و آشنایان شان اولویت میدهند.
مرکزي تهیه شده موضوعات مسلکی این پالن مبارزه با فساد اداري که توسط تیم مسلکی آمریت تفتیش گمرکات

مبارزه با فساد اداري در مربوطات وزارت مالیه در آن گنجانیده شده که با تطبیق آن سطح شفافیت ادارات مالی  افغانستان رشد 
نموده و افغانستان را در لست کشور هاي شفاف به سطح بین المللی تبارز خواهد نمود.

با احترام 
محمد یوسف غزنوي

یس عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه  رئ



1397پالن مبارزه علیه فساد اداري 
وزارت مالیه ریاست عمومی تفتیش داخلی

4

وزارت مالیهپالن مبارزه علیه فساد اداري

مقدمه
فساد اداري پدیده است که اغلب کشورهاي رو به انکشاف ویاکشورهاي  فقیر را مورد تهدید قرارداده 

امنیتی واقتصادي قرارگرفته است. افغانستان نیزیکی ازکشورهاي است که فساد اداري سد راه ثبات سیاسی، 
ونمی گذارد تا مسیر درست ومطلوب راطی نماید. نبود ثبات سیاسی، اقتصادي و یافته هاي اجتماعی به رشد این 

سیستم هاي الکترونیکی ، پدیده افزوده است .نبود  نیروي کار باتجربه ساختارهاي سیاسی، اقتصادي واجتماعی
مورد نظر را جهت امحا علیه فساده علیه فساد اداري به شمارمیآید مبارزهکه از الزمه ها وپیش شرط هاي مبارز

وزارت مالیه به مثابه یک اداره بویژهآن رابه چالش کشیده است .با آن هم حکومت و رساندنویا حداقل 
کلیدي افغانستان طبق تعهدات که باجامعه جهانی وکشورهاي کمک کننده نموده بروفق مقتضیات وخواسته 

روي دست رااین روندمقدمهي اقتصاد ملی آنچه که براي مبارزه علیه فساد اداري ضرورت است به عنوان ها
گرفته شده است .گرچه فساد اداري پدیده نیست که دریک مقطع خاص زمانی وبه یکبارگی نابودگردد و از 

. وزارت مالیه گام هاي ارزنده امحاي آن مطمین شد بلکه مبارزه علیه آن نیازمند به  مدت طوالنی نیاز دارد
وموثري را دراین راستا برداشته وابزارهاي مختلفی را تحت عنوان مبارزه بافساد اداري انتخاب نموده است.

وظایف اساسی وزارت مالیهتشخیص 

وظایف اساسی وزارت مالیه  بودجه سازي، تطبیق بودجه، جمع آوري مالیات، کنترول امور گمرکات 
پرداخت معاشات و کنترول مصارف و تادیات، کنترول امالك دولتی، مدیریت بیمه ، تصدي ها و همچنان 
وزارت مالیه مسوولیت سکرتریت شوراي عالی اقتصادي را به عهده دارد. و مکلف است که کمک هاي مالی 

آن قناعت داده تا امکانات جامعه جهانی را تنظیم و هماهنگ نموده و تمویل کننده گان را از موثریت وشفافیت 
.مالی بیشتر براي کمک به افغانستان اختصاص دهند

پذیري ها معروض به فسادشناسایی خطرات و اسیب 

طرات فساد اداري در وزارت مالیه ساحه داراي خ
 گمرکات و عوایدفساد در روند هاي جمع آوري عواید در ریاست هايساحه
 کنترول ضعیف قاچاق اموال گمرکی ساحه
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 عدم ارایه معلومات دقیق از طرف مودیان ، عدم بررسی دقیق و سازش از سوي بررسان ساحه
 تصویب و مصرف آن ، پروسه بودجه سازي ساحه
 نبود یک سیستم دقیق از جایداد ها و ملکیت هاي دولتی ساحه
 استخدام کارمندان ساحه
 پروسه هاي تدارکاتیساحه
اگاهی نبودن مودي یک از چالش ها عمده که باعث فساد میشود

ساحات تحت تهدید فوق در سه بخش دیگر تنظیم گردیده است. 
شدهانیبحیتشربه1397پالنجدولدرشودرسیدگیآنبهدیباالمدتریدرکثکهیساحات

. است
 کلیالتی است. شساختار تساحاتیکه در متوسط المدت به آن رسیدگی شود ساحه منابع بشري و
 ساحاتیکه در دراز مدت باید به آن توجه مبذول گردد مانند اصالحات در بخش گمرکات و

تصدي هاي دولتی می باشد.

با اهداف مندرج ستراتیژي ملی مبارزه با فساد مطابقت

سوم محور،اول (رهبري سیاسی و حمایت از شبکه اصالح گران توانمند)این پالن عمل با محور
(نهادینه ساختن سیستم خدمات ملکی مبنی بر شایسته ساالري وبرتري ضوابط بر روابط در استخدام)، محور 
چهارم (تعقیب متهمین فساد اداري)  و محور پنجم (مدیریت سالم مالی و بودجوي و پیگیري پول) در همسویی 

ا سند استراتژي ملی مبارزه علیه  فساد اداري قرار داشته که مشتمل برب

 کمپاین اگاهی عامه براي مودیان در راستایی مبارزه علیه فساد اداري
توسعه سیستم سیگتاس؛ اسیکودا و ایجاد سیستم دیتابس امالك دولتی
دعوت نهاد هاي جامعه مدنی در روند بودجه سازي
 بلند رتبهثبت دارایی مقامات
طبیق قانون محاسبین مالی ت
 پرداخت معاشات توسط بانک و مبایل
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اقدامات مبارزه با فساد مندرج تعهدات حکومت در دیگر اسناد و میثاق ها

وزارت مالیه جمهوري اسالمی افغانستان تعهدات مشخصی را در بخش علیه فساد اداري خارج از 
مبارزه علیه فساد اداري نیز انجام داده است که شامل اسناد ذیل میگردد.استراتیژي ملی 

.تهعد به تطبیق سفارشات کمیته مستقل مشترك نظارت  ارزیابی مبارزه علیه فساد اداري
 اجراي کامل پروگرام بهبود اجراآت مالیFinancial Performance Improvement Program (FPIP)

ب پاسخگوي متقابلخود کیفاي از طریق چارچوSelf-Reliance through Mutual Accountability

Framework (SMAF)
 بانک جهانی

نظریات مخاطبین و جوانب ذیدخل کلیدي در مورد پالن

ترتیب این پالن همراي تمام ادارات مربوطه مجالس متواتر انجام شود که از این جمله از اطاق براي
تجارت و اتحادیه کمیشکاران دعوت به عمل امد و در مجلس اشتراك صورت گرفت بخاطر اینکه  یک از 

) FPIPد مالی(نیز در این مورد وجود داشت و همچنان همراي تیم اجرایی کامل پروگرام بهبوMECسفارشات 
.  پالن شریک گردید و نظریات شان در پالن انعکاس یافت

شرح پروسه تدوین پالن

یل گردیده که در به اساس هدایت وزیر صاحب مالیه کمیته کاري پالن عمل مبارزه با فساد اداري تشک
تفتیش داخلی وزارت سپرده شد. بعداْ کمیته عمومیآن به ریاستءاداري و مسولیت  دارالنشاراس آن معین

کمیته تخنیکی طی دعوت به عمل اورد کهتخنیکی به نماینده ها از تمامی ریاست هاي عمومی وزارت مالیه 
آن به رهبري وزارت شریک و بعد از تایید آن پالن چندین جلسات روي پالن عمل کار نموده و پیش نویس

عمل ترتیب گردید. 
راپور هاي ذیل براي ترتیب پالن عمل استفاده گردیده. از اسناد و 

 کمیته مستقل مشترك ارزیابی  و نظارت مبارزه با فساد اداري سفارشات
 مبارزه با فساداستراتیژي ملی
 خود کیفاي از طریق چارچوب پاسخگوي متقابلSelf-Reliance through Mutual Accountability

Framework (SMAF)
 دیگر دونر ها انجام داده بود.از تعهدات که به بانک جهانی ، اتحادیه اروپا و
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نظارت و ارزیابی از تطبیق پالن

بمنظور نظارت و ارزیابی از تطبیق پالن عمل کمیته مبارزه با فساد اداري در سطح وزارت ایجاد شده 
ریاست عمومی گمرکات ریاست عمومی عواید ریاست عمومی بودجه و است که معین اداري در راس کمیته 

دارالنشا را بعهده دارد.مسئولیت ریاست عمومی تفتیش داخلیعمومی خزاین به حیث اعضا کمیته وریاست
را بعهده دارد. مطابقکمیته متذکره مسئولیت نظارت و ارزیابی از تطبیق پالن عمل در سطح ادارات وزارت مالیه

با پالن عمل  ادارات مسئول موظف اند فعالیت هاي تعیین شده را تطبیق و در وقت معین به کمیته گزارش ارایه 
نمایند.

گزارش به سکرتریت ویژه و مرجع واحد گزارش دهی 

از پیشرفت کار و تطبیق فعالیت هاي پالن عمل به اساس هر ربع مطابق به فارمت تعین شده کمیته موظف 
(فارمت گزارش دهی ضمیمه به وزیر صاحب مالیه و سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداري گزارش میدهد. 

است).

پروسه اصالحات و اقدامات الزم جهت دفع آن خطرات 

سله مقاومت ها و مشکالت که از جانب بلخصوص در سکتور هاي مالی به یک سلپروسه اصالحات 
برو میشود. وزارت مالیه خطرات را به شکل ذیل شناسایی نموده. زورمندان رواشخاص فاسد و

اقدامات پیشگیرانهخطرات /فرضیاتشماره

1

مداخله افراد غیر مسول و زورمندان 
بخصوص در گمرکات والیت 

مرکز خدمات مشتریان و تهیه خط تلیفونی ایجاد 
جهت تسهیل پروسه جلوگیري از تخلفات 

گمرکی.
طبیق پروسه یی انتخاب اتومات دوسیه ها به 

اساس معیار هاي خطر.

2
همکاري ضعیف ادارات همکار (سکتور 

امنیتی)
تفاهم نامه همراي وزارت داخله وطاق تجارت 

صنایع  

3

وزارت مالیه دراین عرصه اقدامات الزم خویش ظرفیت پایین کارمندان والیتی 
انجام داده.
جلب قدر هاي مسلکی
 زمینه سازي براي تحصیل به سویه
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لیسانس و ماستري
 ترتیب مسوده براي شمولیت مضمون

مالیات در نصاب تعلیمی
 سلوكرزطرزالعمل طترتیب

4

نبود وسایل پیشرفته براي ایجاد سهولت در 
طی مراحل پروسه هاي گمرکی 

طبیق سیستم الکترونیکی براي ارایه اظهارنامه و 
دسترسی به فورمه جات مالیات به طور انالین.

خرید شش پایه اسکنر هاي براي گمرك ها 
سرحدي و تهیه وسایل جدید البراتوار براي 

تحلیل و تجزیه اموال تجارتی

5

وضعیت امنیتی کشور بلخصوص در 
سرحدات کشور 

ظرفیت سازي پولیس گمرکی وزارت مالیه.
امضا نمودن تفاهم نامه همراي وزارت داخله.
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:اتومات سازياولویت1

محور یا تاثیراتشاخص هانتایج متوقعهفعالیت اساسیشماره
اداره مربوطهتعهد

1397سال مالی 
خطرات/فرضیات

4ربع 3ربع 2ربع 1ربع 

1.1

توسعه سیستم ایجاد شده 
(بغالن، تیوال8در گتاسیس

, بدخشان، گان، سمنانیبام
، لوگر , سرپل و سایکاپ

).مروزین

تشفافیوبلند بردن•
يدر پروسه جمع آور

کاهش تخلف •.دیعوا
از طرف یو تخط

با دیکارمندان عوا
دهندگان و بهبود هیمال

در مرتبط ساختن 
با مرکزاتیوال

8به گتاسیسستمیتوسعه س
، انی(بغالن، بامتیوال
سای, بدخشان، کاپگانسمن

).مروزی، لوگر , سرپل و ن
در نظرداشت مشکالت با(

در ریتغیتیو امنیکیتخن
ممکن اتیانتخاب وال

)است

هیمالنیبیکیاز تماس فزيرجلوگی•
دهنده گان و کارمندان

قیحفظ و ثبت اسناد بطور دق•
WB IPيدر روند کارتیشفافجادیا•

and FPIP

ریاست 
عوایدعمومی 

25%25%25%25%
اسناد بطور دقیق و عدم حفظو ثبت 

فساد اداري

1.2

با گتاسیسستمیسوصل 
د افغانستان بانکستمیس

تبادل معلومات بواسطه 
سیستم بین بانک و 

عواید

ستمیوصل نمودن س
د ستمیبا سگتاسیس

افغانستان بانک (به 
د افغانستان ستمیسکهیشرط

بانک اماده باشد)

نا درستياز راپورهايرجلوگی•
یجعليزهایاز اويریجلوگ•

ریاست 
عمومی عواید

100%

د ستمیبا سگتاسیسستمیسوصل 
افغانستان بانک

1.3

دسترسی عملی مالیه 
دهندگان طور آنالین به 
اظهارنامه و فرماه جات 

مالیات

بطور قیاغاز و تطب
هیدر مالیشیازما

دهنده گان متوسط و 
ستمیسقیتوسعه تطب

هیارایکیالکترون
یاظهارنامه و دسترس

اظهارنامه هیاغاز پروسه ارا
فورمه جات ی بهو دسترس

اغاز و (نیبطور انالاتیمال
در یشیبطور ازماقیتطب
دهنده گان متوسط و هیمال

ستمیسقیتوسعه تطب

یاز مداخله کارمندان دولتيرجلوگی•
در پروسه

کارمندان انیممیکاهش تماس مستق•
دهنده هیو مالدیعوایعموماستیر

گان
در پروسه یوروکراسیاز بيریجلوگ•

WB IP-
DPG and

FPIP

ریاست
عمومی عواید

اغاز و
دوام 
تطبیق

دوام 
تطبیق

دسترسی عملی مالیه دهندگان طور 
آنالین به اظهارنامه و فرماه جات 

.مالیات
کارمندان ضیاع وقت, مداخله

بردن فساد دولتی در پروسه و بلند 
اداري
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اتیبه فورمه جات مال
استیدر رنیبطور انال

دهنده گان هیمال
قیبزرگ و اغاز تطب

یکیکترنیالستمیس
Fastاظهار  (هیارا

track filing.(
دهنده گان با هیمال

ستمیسنیاستفاده از ا
به فورمه یدسترس

باشندیجات را داشته م
که اظهارنامه توانندیو م

. ندینماهیارانیرا انال
دسترسی آسان مالیه 

دهندگان به فورمه 
جات مالیات

اظهارنامه هیارایکیالکترون
به فورمه جات یو دسترس

در نیبطور انالاتیمال
دهنده گان هیمالاستیر

ستمیسقیبزرگ و اغاز تطب
اظهار  هیارایکیکترنیال
)Fast track filing.(

اظهارنامههیارا
يکاهش فساد ادار•
يوقت و منابع بشراعیاز ضيریجلوگ•

1.4

ستمیسانکشاف و تطبیق 
)RMIS(دیعوایمعلومات

در ادارات مرکزي مالیه 
دهنده و وزارت ها

دسترسی به معلومات 
عواید همزمان ثبت ان 

در سیستم

ستمیسقیانکشاف و تطب
) RMIS(دیمعلومات عوا
دهنده هیدر ادارات مال

و وزارت يمرکز
Revenueها(

Management
Information

System( و وصل آن با
مرکز

دیو بر وقت عواقیدقیراپورده•
نا درستيراپورهاازيریجلوگ•
دیعوايدر روند جمع اورتیشفاف•

ریاست 
عمومی عواید

قیتطب
هیدر مال

دهنده 
گان 

بزرگ

در قیتطب
دهنده هیمال

گان 
متوسط

قیتطب
هیدر مال

دهنده 
گان 

کوچک

قیتطب
در

وزارت 
ها

عدم راپور دقیق, درست

1.5
سکنر هیشش پايداریخر
براي گمرك  خورديها

و تیشفافشیافزا
از فساد و يریجلوگ

پایه 11اسناد خریداري 
سکنر به گمرکات حیرتان، 

بلند بردن ،يکود تعرفوقیدقنیتع
ی، جلوگیري از مواد گمرکدیسطح عوا

ریاست
گمرکاتی عموم
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هاي سرحدي حیرتات به 
سکنر، گمرك 1تعداد 

، گمرك 1میدان هوایی بلغ 
، 1، گمرك کندز1نیمروز

گمرك سرحدي سپین 
و گمرك میدان 1لدك بو

1هوایی کندهار

نیمروز، کندز، کندهار ممنوعه.مواد 
(سپین بولدك) و میدان 

هوایی کندهار
اسناد خریداري وسایل 

البراتواري براي گمرکات 
بلخ، اندخوي

پایه 11اسناد خریداري 
سکنر به گمرکات حیرتان، 

مروز، کندز، کندهار نی
(سپین بولدك) و میدان 

هوایی کندهار
اسناد خریداري وسایل 

البراتواري براي گمرکات 
بلخ، اندخوي

مخدره ، قاچاق و مواد انفالقیه 
تکمیل 
خریدار
ي در 

ربع سوم

نصب 
سکنر ها 

در 
گمرکا

ت

1.6

در صد 80پرداخت معاشات 
بانک قیکارکنان دولت از طر

یسال مالانیدر جرو مبایل 
1397

کاهش پرداخت 
قیمعاشات از طر

معتمد

کاهش پرداخت معاشات از 
در صد 20معتمد به قیطر

در سطح کشور

ایجاد شفافیت در پرداخت معاشات 
کارکنان دولت که قبآل از طریق معتمد

معاش اخذ میدارند
بانک جهانی

ریاست
عمومی خزاین

100
%

افزایش ناامنی در سطح والیات و 
ولسوالی ها منحیث یک چالش 

متصور است.

1.7

یگزارش دهستمیسجادیا
یمال

نیجواز نامه به محاسبياعطا
یمسلک
جواز نامه به شرکت ياعطا

و شیتفتیخدماتيها
یبررس

و اجراآت تیفیاز کنظارت
یو بررسشیتفتيشرکت ها

در يکاهش فساد ادار
و یسکتور دولت

قیاز طریخصوص
امور مربوط به میتنظ

مسلک محاسبه به 
سطح کشور

یمالنیقانون محاسبتطبیق 
Accounting Lawای

یو بررسشیبهبود در ارائه خدمات تفت
یسکتور خصوص

طبق یمالیساختن گزارش دهياریمع
یالمللنیبيهااریمع

بانک جهانی در کشوریمسلکنیمحاسبادیازد
ریاست

خزاینعمومی 

آغاز 
پروسه 

اخذ 
امتحانان 

تخصص
F4ي

قانون 
تجارت 

F6و 

نظارت و 
از یبررس

تیفعال
شرکت 

شیتفتيها
و محاسبه و 

نیمحاسب
یمسلک

يروکار

و دیتسو
ترجمه 

مقررات 
حیو لوا
يکار

آغاز
تیفعال
يها

جواز 

فعال 
ساختن 

پارتمید
ها نت

و
سیتابید

يبرا
ياعطا

جواز 

مشکالت بودجوي و کمبود 
محاسبین مسلکی با تجربه 
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اتیمال
نیتع

تیاولو
يها برا
سال 

یمال
1398

به اساس 
دست 
آورد 

يها
سال 

یمال
1397

شناخت دو 
جانبه   

اداره 
نیمحاسب
با یمسلک

ریسا
ادارات 

نیمحاسب
یمسلک

يکشور ها
یخارج

به یده
شرکت 

ها و 
یمحاسب

ن
یمسلک

نامه ها

1.8

شبکه وزارت یربنائیپروژه ز
تصال و کنترول تمام اهیمال

یتیو واليمرکزيواحد ها
هیبه مرکز وزارت مال

نظارت  دقیق و مداوم 
از اجراات  حفظ و 

مراقبت سیستم ها 

به التیتسهيفراهم آور
ستمیسيمنظور فعال ساز

يریو جلوگينالوژکتيها
در اموریاز سکتگ

از فساد يریو جلوگتیشفافجادای
گمرکی و مالیاتی در اداراتيادار

P5
عمومی ریاست

%10%25%30%35مالی  اداري

نبود امنیت در مرکز و والیات 
عدم موجدویت کارمندان مسلکی 

در واحد هاي دومی  
از جانب تعداد از کارمندان تهدید

که با فعال شدن پروژه منافع ایشان 
در خطر بوده و  با بهانه هاي 

مختلف باعث مختل نمودن تطبیق 
پروژه میگردد

1.9

در محصول تیشفافجادیا
قیگذارش دقهی، ارایگمرک

و کنترول بنادر 

ينصب  ترازو ها
و کمره هاي تلیجید

هوشمند کنترول و 
دخولی و خروجی 

يبراتلیجیترازو دستمیس
و نصب کمره هاي بنادر

هوشمند گمرکات

، یدر محصول گمرکتیشفافجادیا
و کنترول بنادر قیگذارش دقهیارا

P5
ریاست عمومی 

%10%25%30%35مالی و اداري

 نبود امنیت در مرکز و والیات
 عدم موجدویت کارمندان

مسلکی در واحد هاي دومی  
 تهدید از جانب تعداد از
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گمرکات محالت 
تشریح اموال تجارتی 

یدر بنادر گمرک
باعث دقت و ارتباط 

ستمیبا سمیمستق
گمرکات  و 

از فساد يریجلوگ
و در تیشفافجادیاو 

یادارات گمرک

کارمندان که با فعال شدن پروژه 
ایشان در خطر بوده و  با منافع 

بهانه هاي مختلف باعث مختل 
نمودن تطبیق پروژه میگردد

1.10

تسریع سیستم اخذ معلومات و 
سیستم نظارت از پیشرفت 

کار

اگاهی عامه از چی 
گونه گی پروسه هاي 

تدارکاتی همچنان 
ارائه معلومات براي  

ادارات که پروژه هاي 
شان تحت پروسه هاي 

قرارداند.تدارکات 

نشر تمام پروسه هاي 
تدارکاتی در دبتابیس 

قراردادها ریاست 
تدارکات؛ وبسایت وزارت 

و وبسایت اداره محترم 
تدارکات ملی و لینک 

نمودن دیتابیس وزارت به 
دیتابیس اداره محترم 

تدارکات ملی

با درج معلومات در قراردادها در 
دیتابیس ریاست تدارکات بخش 

ویت یافته و نظارت مدیریت قرارداد تق
از اجراي قرارداد ها بهتر میگردد: 

همچنان کمک براي تکمیل به موقع 
شفافیت در پروژه ها. ایجاد حسابدهی و

پروسه هاي تدارکات وزارت مالیه

P5
ریاست

تدارکاتتهیه 

نظر به 
پیشرفت 

کار

نظر به 
پیشرفت 

کار

نظر به 
پیشرفت 

کار

نظر به 
پیشرفت 

کار

1.11

 ارزیابی و نقشه برداري
تمامی پروسه هاي کاري

 انکشاف و یا خریداري
سیستم 

وارد نمودن تمام پروسه ها و 
معلومات مورد نیاز در سیستم

مورد تطبیق

پروسه هاي منابع تمامی شفافیت در پروسه ها
بشري (امور استخدام، 

سوانح،ارزیابی اجراات، 
تشکیالتی،آموزش، و 

برقی حاضري مرکزي)
ساخته شده

ایجاد سیستم کارا و موثر فقط به یک 
کلیک استفاده از خدمات منابع بشري

ریاست
منابع بشري

ارزیابی از تمام پروسه 
هاي کاري 

تطبیق سیستم 
پائین بودن کیفیت انترنت و لوازم 

تکنالوژي
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1.12

ستمیو انکشاف سجادیا
یامالك دولتسیتابید

به دنیسرعت بخش
شیو افزايامور ادار

و دقت نانیاطمزانیم
از يریدر جهت جلوگ
پراگنداتالف وقت و 

ب؛یاسناد و مکات
بهتر يثبت و نگهدار

در یمعلومات امالک
سراسر کشور 

باشد؛یافغانستان، م

. استخدام کارشناس 1
ي. جمع آور2س؛یتابید

اسناد مورد ضرورت 
نیزایطرح و د-3سیتابید
در مطابقت با سیتابید

. ثبت 4یفعلياستندردها
بداخل یارقام امالک

طرح شدهسیتابیدستمیس

یامالك دولتیمعلوماتستمیداشتن س
FPIP و

تعهد با بانک 
جهانی 

ریاست 
امالكعمومی 

25%50%75%

دیتابیس 
تکمیل 
میگردد

وجود ندارد

و طرزالعملمقرره،:باز نگري قوانیناولویت2

محور یا تاثیراتشاخص هانتایج متوقعهفعالیت اساسیشماره
اداره مربوطهتعهد

1397سال مالی 
خطرات/فرضیات

4ربع 3ربع 2ربع 1ربع 

2.1

جهتطرزالعمل ترتیب 
نیجواز محاسبصدور 

ی.اتیمال
تعداد جواز هاي صادر شده -

به محاسبین مالیاتی

مالیه دسترسی 
خدمات دهندگان به

ی(دسترسیاتیامور مال
دهنده گان به هیمال

توسط یاتیخدمات مال
النیوکایگان ندهینما

حیث) مننی(محاسب
)یمرجع قانون

صدور ترتیب طرزالعمل و 
مرجع واحد يجواز برا

هیماليهمکاريبرایقانون
سنجش دهنده گان در امور 

دقیق مالیه و ارایه بیالنس 
لکی.بشکل مس

از مداخله و تماس يرجلوگی•
یاتیماليکمشنکاران در کار ها

يکاهش فساد ادار•

FPIP
ریاست

عمومی عواید
صدور جوازطرزالعملبیترت

اغاز پروسه و 
یاتیمالنیمحاسب

بلند بردن فساداداري, مداخله 
کمیشنکاران مالیاتی, عدم سنجش 

دقیق

2.2

قانون اغاز پروسه بازنگري 
گمرکات و تهیه و ترتیب 

طرزاالعمل هاي مورد 
ضرورت

یدر طيساده ساز
و یمراحل گمرک

يسهولت براجادیا
.اناجرت

قانون بازنگري شده 
گمرکات تعداد طرزالعمل 
هاي ترتیب شده گمرکات

از يریو جلوگیگمرکدیعواشیافزا
ریاست یگمرکدیفرار عوا

عمومی گمرکات
50%50%
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2.3

ها نامه امضاً نمودن تفاهم
و عیهمراه اتاق تجارت و صنا

يوزارت داخله  در راستا
فسادهیمبارزه عليهاتیفعال

جلوگیري از تخلفات 
و کاهش فساد اداري

با  نامه امضاً نمودن تفاهم
ادارت ذیربط 

اغاز طبیق تفاهم نامه ها

کاهش فساد اداري و جلوگیري از 
گمرکی و تسهیل در طی تخلفات 

ریاست      مراحل اموال
عمومی گمرکات

تهیه طرح ابتدایی تفاهم 
نامه

امضا تفاهم نامه 

2.4

قانون ةمسودبیترت
گمرکات در مطابقت با 

ونیاحکام کنوانس
وتویکةدنظرشدیتجد

ساده سازي قوانین 
مقرارات و طرزالعمل 

هاي گمرکی

قانون بازنگري شده 
تعداد طرزالعمل گمرکات 

هاي ترتیب شده گمرکات

تسریع و  موثریت  پروسه طی مراحل 
گمرکی و تسهیل تجارت، افزایش جمع 

اوري عواید گمرکی
ریاست      

عمومی گمرکات

اغاز تطبیق پالن وبعد از اخذ منظوري ادارات 
ممربوطه در ربع چهار

2.5

در مورد ینیاسناد تقنبیترت
یامالك دولت

پروسه يقانونمندساز
یامالك دولت

مسوده قانون بیترت
امالك؛. ارسال مسوده 

به یقانون امالك دولت
و بی. تعقه؛یوزارت عدل

مراحل قانون امالك از یط
بخاطر ربطیمراجع ذقیطر
يسازیینها

در اسناد و ثبت ریاز تزويریجلوگ
؛یدولتيهاتیملک

قیقراردادها و تطبیمراحل قانونیط
کسان؛یبشکل نیانقو

دولت؛دیبلند رفتن سطح عوا
یاز غصب امالك دولتيریجلوگ

)FPIP و (
تعهد با بانک 

جهانی شده 
است

ریاست 
عمومی امالك

ك دولتی 
در ربع دوم مسودة قانون امال

از طریق وزارت عدلیه نهایی میگردد و 
به کمیتۀ قوانین ارسال میشود.

نماینده گان عدم همکاري به موقع 
ادارات اراضی، شاروالی کابل و 

وزارت عدلیه

2.6

مواد لیو تعديبازنگر
قرارداد و ثبتيطرزالعمل ها
عقد مقاوله ،یامالك دولت

امالك، رهنمود و طرز 
؛یسلوك داوطلب

تسریع در روند کاري 
و تطبیق قانون و 

مقررات نافذه

يهااستیرینظر سنج
مقام يمربوطه؛اخذ منظور

ریتکثه؛یوزارت مال
طرزالعمل مذکور جهت 

یاستفاده ادارات دولت

خوب جهت يداشتن طرزالعمل ها
نیقوانقیخدمات به موقع و تطبهیارا

کسانیبشکل 

FPIP و
تعهد با بانک 

جهانی شده 
است

ریاست 
عمومی امالك

% 100
بازنگري 

و نهایی
میگردد

وجود ندارد

2.7

هايدوسیهمراحلطی
غصبومنازعهتحتامالك

مالیهوزارتشده

تبطبیق قانون و 
جلوگیري از غصب 

ملکیت هاي دولت

به یامالکندهینمایمعرف
دولت و محاکم يایقضا

جهت حل معضالت 
ریتدوی.امالك دولت

ی، بلند رفتن بدست آمدن امالك دولت
سطح عواید و استفادة مؤثر دولت از 

ملکیت هاي مربوطه 
FPIP و

تعهد با بانک 
ریاست 

عمومی امالك
شده.هاي تحت منازعهطی مراحل دوسیه 

عدم همکاري به موقع ادارات 
عدلی، قضایی امنیتی
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جلسات با محاکم بخاطر 
یقانونيهاصلهیصدور ف

يدادهایجاییبخاطر رها
تحت منازعه و غصب شده 

نیاز چنگ غاصبیدولت

:اگاهی عامهاولویت3

محور یا تاثیراتشاخص هانتایج متوقعهفعالیت اساسیشماره
اداره مربوطهتعهد

1397سال مالی 
خطرات/فرضیات

4ربع 3ربع 2ربع 1ربع 

3.1

گزارش یا اسناد تصدیقیه دایر 
15نمودن سیمینار ها در 

والیت
تعداد اعالنات پخش شده -

رادیویی، تلویزیونی چاپی و 
انالین

سایت اپدیت شده ویب -
ریاست عواد

دهنده گان هیمالییاشنا
هیمرتبط به ماللیدر مسا

و حقوق و یده
شانيهاتیمسول

يادامه پروسه راه انداز
عامه یدهیاگاهنیکمپا

دهندگانهیماليبرا
در نارهایمینمودن سردای•

(بدخشان, اتیوال15
, کنر, خوست ابیفار

,هلمند, ننگرهار, بغالن, 
پروان, جوزجان, کندز, 

بلخ, وردگ, قندهار 
هرات و فراه)

،يویپخش اعالنات راد•
نیو انالیچاپ،یونیزیتلو

کردن دوامدار يامروز•
يصفحات رسانه ها

یاجتماع
تیسابیمجدد ونیزاید•

دهنده گان از حقوق و هیمالاگاهی•
شانيهاتیمسول

یاتیمالمیاز جرايریجلوگ•
با بلند بردن يکاهش فساد ادار•

دهنده گان در مورد هیمالیسطح اگاه
یاتیماليپروسه ها

WB FSP,
FPIP

ریاست
عمومی عواید

اتیوال7دوره اول در 
8دوره دوهم در 

اتیوال
عدم اطاعت پذیري, بلند بردن 

جرایم
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3.2

پالنتطبیقوسازينهائی
خارجیوداخلیارتباطات

آگاهیپالنتهیۀوترتیبو
پذیريرعایتازداخلی
مقرراتوقوانین

، نیاز قوانیاگاه
طرزالعمل ها و مقررات 

ی.گمرک

پالن ترتیب شده ارتباطات 
داخلی و خارجی ترتیب 

گردیده پالن ترتیب شده 
آگاهی داخلی از رعایت 
پذیري قوانین و مقررات

یاگاهیاز پروسه گمرکتاجران
خود باعث نیحاصل نمودند که ا

در امور گمرکات و کاهش تیشفاف
.گرددیفساد م

ریاست 
عمومی گمرکات

50%
50%

3.3

نمودنپچاو،ترتیبتهیه
موردترویجدرهاپوستر200

هايچارتکاري،صداقت
عدد200،اداريخدمات

ومکلفیتحقوقپوسترپیرامون
ومسافرینتاجرانهاي

نصبذیلهايدرگمرك
میگرددوتبطبیق

پوستر چاپ شده 200بلند رفتن سطح اگاهی 
صداقتدرمورد ترویج

خدماتهايچارتکاري،
اداري 
پوستر چاب شده در 200

هايو مکلفیتمورد حقوق
در و مسافرینتاجران

گمرکات

يهذا فرصت مناسب برايهابرنامه
ساختن مشکالت تاجران همکیشر
.دگردمی

با تغیر اذهان عامه در رابطه به  مبارزه 
با فساد در  ازدیاد سطح عواید و 

شفافیت ممد واقع میگردد

ریاست 
عمومی گمرکات

پوستر در 100به تعداد 
ربع اول و دوم 

پوستر 100به تعداد 
در ربع سوم و چهارم

3.4

دیتابیسوتطبیقاگاهی
( فکريهايمالکیتسیستم
) تجارتیعالیمثبتجهت

هايسایتویبازطریق
وگمرکاتعمومیریاست
مالیهوزارت

بلند بردن اگاهی تاجران  
در مورد مسولیت هاي 

شان در قبال قضایا و 
منازعات ملکیت هاي 

فکري  

دیتابیس مالکیت هاي 
فکري نصب و تمام 
معلومات مربوطه به 

شرکتهاي تجارتی در آن 
درج گردیده.

کاهش  منازعات تجارتی به حد اقل 
آن 

ریاست 
عمومی گمرکات

در ربع چهارم تکمیل میگردد.100%

3.5

نظارت از  اجراآت بودجه 
يبودجويدر واحدهایمل

و تیشفافشیافزا
وزارتها/  یحسابده

در یادارات مستقل دولت
و یمصرف بودجه مل

اجراآت شان

اجراات يتعداد گزارشها
ارسال شده به یبودجه مل

جرگه و نشر شده در یولس
یعموماستیرتیسابیو

بودجه

،یگسترش فرهنگ حسابده
اجراآت در تیو شفافییپاسخگو
یو ادارات مستقل دولتيوزارتها

ریاست 
1111بودجهعمومی 

تصویب نشدن به موقع بودجه از 
جانب پارلمان و ارائه نکردن و یا 

دیر ارسال کردن گزارشهاي 
اجراآت از جانب وزارتها/ادارات

3.6

و یکمشرفتیپيریگیپ
یانکشافيپروژه هایفیک

يبودجويتمام واحدها

و تیشفافشیافزا
وزارتها/ ییپاسخگو

در یادارات مستقل دولت

شرفتیپيتعداد گزارشها
يپروژه هایفیو کیکم

نهیارسال شده به کابیانکشاف

،یگسترش فرهنگ حسابده
به قیو  تطبتیو شفافییپاسخگو

یانکشافيوقت و زمان  پروژه ها

ریاست
1212عمومی بودجه

تصویب نشدن به موقع بودجه از جانب 
پارلمان و ارائه نکردن  یا دیر ارسال 
کردن گزارشهاي پیشرفت کمی و 
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يپروژه هاقیتطب
یانکشاف

کیفی پروژه هاي انکشافی اجراآت از 
جانب وزارتها/ادارات

3.7

ياز نظارت نهادهاتیحما
بودجه بیدر ترتیجامعه مدن

یمل

و تیشفافشیافزا
مشارکت عامه در 

یبودجه ملبیترت

هیتعداد جلسات استماع
ندگانیبودجه که نما

در یجامعه مدنينهادها
آنها حضور دارند.

توسط یبودجه ملبینظارت از ترت
شده نهینهادیجامعه مدنينهادها
است.

ریاست
عمومی بودجه

60

تمایل نداشتن برخی از نهادهاي 
جامعه مدنی به شرکت در جلسات 

استماعیه

3.8

به عامه مردم در یرساناطالع 
به یمورد مصرف بودجه مل

هفته وارتصور

عامه یآگاهشیافزا
مردم از مصارف بودجه 

یمل

مصارف يتعداد گزارشها
بیکه در ویبودجه مل

یعموماستیرتیسا
شود.یبودجه نشر م

و یمردم و کارشناسان امور مال
مصارف هفته وار بودجه ياقتصاد

کنند.یملیرا تحلیمل

ریاست 
عمومی بودجه

12131213
دیر تصویب شدن بودجه ملی از 

جانب پارلمان

3.9

يبرایبودجه مليسازیعلن
عامه مردم

در تیشفافشیافزا
یمنابع مالصیتخص

عامه در یعامه و آگاه
یمورد بودجه مل

که یتعداد اسناد بودجه مل
استیرتیسابیدر و
یبودجه نشر میعموم

یشود. (سندبودجه، بررس
وسط سال، بودجه  

شهروند)

لهیوسکیبه عنوان یبوجه مل
انکشاف کشور، توسط کارشنارسان و 

قرار یعامه مردم  مورد بحث  و بررس
.ردیگیم

ریاست
عمومی بودجه

21
دیر تصویب شدن بودجه ملی از 

جانب پارلمان

3.10

(دایرعامهاگاهیکمپاین
ومرکزدرهاسیمنیارنمودن

اعالناتبخش, والیات
وچاپی, تلویزیونیرادیوي

کردنامروزي, انالین
هايرسانهصفحاتدوامدار

شکایات)سمع, اجتماعی
مبارزهراستادرمودیانبراي
اداريفسادعلیه

کاهش،عامه اگاهی
باال، قوانینتطبیق،فساد
ودولتعوایدرفتن

استرایژيتطبیقدرنتیجه
ا.ا.جحکومت

تعداد سیمینارهاي دایر -
شده

تعداد اعالنات پخش -
, جرایمازجلوگیري, عامهاگاهیشده

سطحبردنبلندبااداريفسادکاهش
اگاهی

P5
عمومی ریاست

تفتیش داخلی
پخش بنر هاي مبارزه علیه فساد 

اداري در والیات.

دایر 
نمودن 
سیمنار 

هاي در 
مرکز
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3.11

نشر قراردادها و اعالنات در 
یعموماستیرتیسابیو

هیوزارت مالیامالك دولت

جلب و عامه یآگاه
و افراد نیتوجه متشبش

جهت اشتراك شان در 
ی امالك پروسه داوطلب

دولتی

از طریق رسانه هاي خبري 
رسمی و ذریعه ویب سایت 

امالك صورت میگیرد

بلند رفتن کرایه و عواید امالك دولتی

)FPIP (
تعهد با بانک 

ریاست
وجود ندارد%100%75%50%25امالكعمومی 

:اصالحات در منابع بشرياولویت4

محور یا تاثیراتشاخص هانتایج متوقعهفعالیت اساسیشماره
اداره مربوطهتعهد

1397سال مالی 
خطرات/فرضیات

4ربع 3ربع 2ربع 1ربع 

4.1

لیست کارمندان که دارایی 
شان ثبت گردیده.

کنترول کارمندان و بلند بردن 
.شفافیت

فرهنگ اظهار جادیا
يکارمندان براییدارا
استیدر رتیشفاف

دیعوایعموم

پروسه ثبت قیآغاز و تطب
تمام کارمندان در یدارائ

دیعوایعموماستیر

دیعوايدر جمع اورتیشفاف
EU andيکاهش در فساد ادار

WB IP,
FPIP

ریاست
عمومی عواید

هاییثبت داراقیآغاز و تطب
بلند بردن فساد اداري, مخفی 

کردن دارایی ها

4.2

تعداد کارمندان مسلکی -
جذب شده طی سال جاري

لیست کارمندان که زمینه -
تحصیل برایشان طی سال 

جاري مساعد گردیده
طرزالعمل ترتیب شده طرز -

سلوك
مسوده ترتیب شده غرض -

شمولیت مضمون مالیات در 
نصاب تطبیق پروسه معاشات 

امتیازي

هايکدرجلب•
,یمسلک

يبرنامه هاریتدو•
ارتقا يبرایاموزش

کارمندان,تیظرف
طرزالعمل طرز جادیا•

يو سلوك برا
استیکارمندان در ر

دیعوایعموم
مواد هیتهیآمادگ•

تیالزم غرض شمول
در اتیمضمون مال

يهاهنحینصاب پو

یمسلکهايکدرجلب•
لیتحصيبرايسازنهیزم•

يلسانس و ماسترهیبه سو
تعداد کارمندانکیيبرا
طرزالعمل طرز تطبیق•

سلوك
يمسوده برابیترت•

اتیمضمون مالتیشمول
در نصاب

پروسه معاشات قیتطب
يازیامت

خدمات هیدر اراتیو مؤثربهتري•
دهنده گانهیماليبرا
در برابر يریپذتیاحساس و مسؤول•

اتیپرداخت مال
ياز فساد اداريریجلوگ•

FPIP and
WB

ریاست 
عمومی عواید

جلب 
يکدرها

, یمسلک
, یمسلک

ریتدو
برنامه 

يها
یآموزش

و 
تیشمول

مضمون 
در نصاب

جلب 
يکدر ها

, یمسلک
ریتدو

برنامه 
يها

یآموزش
هیو ته
مواد

ریتدو
برنامه 

يها
یآموزش

هیو ته
.مواد
قیتطب

پروسه 
معاشات 

يازیامت

تطبیق 
طرزالعم

ل طرز و 
سلوك

استخدام افراد غیرمسلکی و واجد 
شرایط
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.اقتصاد و تجارت
پروسه معاشات قیتطب
به اساس يازیامت

و یعلميهايازمندین
يکاريهاتیفعال

4.3

ایجاد طرزالعمل هاي 
در اصالحی منابع بشري 

بخش هاي ، استخدام ، 
دورانی ، امتیازات و ارزیابی 
اجراات (ازجمله طرزالعمل 
استخدام که اداره خدمات 
ملکی ارسال نموده  است)

تنظیم و بیترت
يطرزالعمل ها

، طرزالعمل استخدام
، طرزالعمل یدوران

یابیو ارزازاتیامت
اتااجر

طرزالعمل هاي ترتیب شده 
، در بخش هاي  استخدام 

دورانی ، امتیازات وارزیابی 
اجراات

ات ادر اجرتیو موثرتیشفافشیافزا
داره

ریاست 
عمومی گمرکات

اغاز و 
تطبیق 

پالیسی و 
طرزالعمل 
هاي منابع 

بشري

تهیه 
طرزالعمل 
هاي منابع 
بشري در 

ربع دوم و 
سوم

تهیه 
پالیسی 

منابع 
بشري 

در ربع 
اول

اغاز و 
تطبیق 

پالیسی و 
طرزالعم

هاي ل 
منابع 
بشري

4.4

پروسه ثبت قیآغاز و تطب
تمام کارمندان در یدارائ

گمرکاتیعموماستیر

فرهنگ اظهار جادیا
يکارمندان براییدارا
استیدر رتیشفاف

گمرکاتیعموم

فورم هاي درج شده از 
اظهار داراي کارمندان 

رسمی 

گمرکی دیعوايدر جمع اورتشفافی
يکاهش در فساد ادارو 

ریاست
عمومی گمرکات

این فعالیت از ریاست عمومی اهییثبت داراقیآغاز و تطب
عواید نیز انجام میدهد.

4.5

در مرکز يکنترول منابع بشر
وزارت يو تمام واحد ها

هیمال

يهاستمینصب س
يحاضريعصر

باعث یکیالکترون
در بکار تیشفافجادیا

درست منابع يریگ
در وزارت يبشر
یراپور ده.هیمال

ربطیمتداوم ادارت ذ
هاتیبر اساس واقع

ستمیسياندازهطرح و را
در یکیالکترونيحاضر

اتیمرکز ووال

در مرکز و تمام يکنترول منابع بشر
هیوزارت ماليواحد ها

P5
عمومی ریاست 

مالی و اداري

35%30%25%10%

نبود امنیت در مرکز و والیات 
عدم موجدویت کارمندان مسلکی 

در واحد هاي دومی  
تهدید از جانب تعداد از کارمندان 
که با فعال شدن پروژه منافع ایشان 

در خطر بوده و  با بهانه هاي 
مختلف باعث مختل نمودن تطبیق 

پروژه میگردد
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:تسهیالت و ساده سازي پروسه هااولویت5

محور یا تاثیراتشاخص هانتایج متوقعهفعالیت اساسیشماره
اداره مربوطهتعهد

1397سال مالی 
خطرات/فرضیات

4ربع 3ربع 2ربع 1ربع 

5.1

مراکزجادطرح, دیزاین و ای
خدمات به هیاراسهولت در 

دهنده گان بزرگ, هیمال
کوچک,متوسط 

حوزه 22طرح, دیزاین براي 
حوزه 5مرکز درجادو ای

Oneکابل (هاي مالیاتی

Window Taxpayers
Center(

سهولت به مالیه 
انجام دهندگان در 

يتمام پروسه ادار
دهنده گان هیمال

بزرگ, متوسط و 
کوچک در مرکز 

واحد

هیاراغرض مراکز ایجاد 
دهنده گان هیمالبهخدمات 

بزرگ , متوسط, کوچک 
لکابیاتیحوزه مال5و در 

دهنده همالیبهخدماتسطحبردنبلند•
گان

کارمندان انیممیکاهش تماس مستق•
دهنده گانهیو ماالدیعوااستیر
دهنده گان هیماليانجام تمام کار ها•

از يریغرفه) و جلوگای(و زیمکیدر 
انهایسرگردان

دهنده هیماليریبهبود در اطاعت پذ•
اتیماليدر انجام کارهاتیشفاف•گان

ي.و کاهش در فساد ادار

WB IP,
IP+ ,
FPIP

ریاست 
عمومی عواید

جادیا
مراکزو 

کی
حوزه 

یاتیمال

ریتعم
ساختمان 

مراکزو 
دو حوزه 

یاتیمال
کابل

ریتعم
ساختما

ن 
مراکزو 

دو 
حوزه 

یاتیمال
کابل

طرح,  
نیزاید

وساختما
رین تعم
عدم اطاعت پذیري وسهولت براي مراکز

فساداداري

5.2

بورد حل منازعات جادیا
بورد حل جادیای(اتیمال

به اساس یاتیمنازعات مال
قانون اداره امور 11ماده 

دهیعامه منظور گرداتیمال
.است

و اتیبه شکارسیدگی
هیحل منازعات مال

دهنده گان

حل منازعات ایجاد بورد •
یاتیمال
يبراترتیب مقرره شده•

بورد

هیماليبرایسهولت اضافجادای•
یاتیدهندگان بخاطر حل منازعات مال

در حل مشکالت تیشفافسرعت و •
دهنده گانهیمال

ریاست 
عمومی عواید

50%50%

5.3

ایجاد مرکز ارتباطی با مالیه 
دهندگان

هیحل مشکالت مال
, ارایه دهنده گان

معلومات به مالیه 
رسانیدن و دهندگان 

به پیشنهادات انها
مرجع مربوطه

غرض مرکز ارتباطایجاد 
ارائه معلومات به مالیه 

دهندگان و جمع آوري 
خواسته ها و پیشنهادات 

آنها

یعموماستیبه معلومات ردسترسی•
دهنده گان هیحل مشکالت مال•دیعوا

خواسته ها و پیشنهادات مالیه دنیو رسان
به مرجع مربوطهدهندگان 

وقتاعیاز ضيریجلوگ•

WB IP
and FPIP

ریاست
عمومی عواید

وجود نداردکردن مرکز ارتباطیو عملقیتطب
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5.4

کمیته ایجاد شده رهبري 
اطاعت پذیري

تعلیمات نامه بازنگري شده 
اطاعت پذیري

گزارش تطبیبق پروسه -
والیت5بررسی در 

اطاعت يرهبرتهیکمجادای•
یکه از پروسه بررسيریپذ

.ندیبه اساس خطر نظارت نما
نامه اطاعت ماتیمرور تعل•

به اساس خطريریپذ
پروسه اتومات قیتطب•

ها به اساس هیانتخاب دوس
خطريهااریمع
به یپروسه بررسقیتطب•

اتیوال5اساس خطر به در 
(وردگ، تخار، هلمند، 

)سایجوزجان و کاپ
در نظرداشت مشکالت با

در ریتغیتیو امنیکیتخن
ممکن است.اتیانتخاب وال

يرهبرتیمرکزجادای
برد امور شیپيبرا

يریپروسه اطاعت پز
به اساس خطر

ياتومات ساز•
)automation (

هیپروسه انتخاب دوس
یبررسيها برا

شرکت ها
پروسه قیتطبتوسعه

به اساس خطریبررس
•)Risk Based

Compliance
Audit اتیوال5) در

گرید

اطاعت يرهبرتهیکمجادای
یکه از پروسه بررسيریپذ

به اساس خطر نظارت 
.ندینما
ماتیتعلو بازنگريمرور•

به يرینامه اطاعت پذ
اساس خطر

پروسه اتومات قیتطب•
ها به اساس هیانتخاب دوس

خطريهااریمع
به یپروسه بررسقیتطب•

اتیوال5اساس خطر به در 
(وردگ، تخار، هلمند، 

)سایجوزجان و کاپ
در نظرداشت مشکالت با

در ریتغیتیو امنیکیتخن
ممکن اتیانتخاب وال

است.

يتکراريهایاز بررسيریجلوگ
ریاطاعت پذيشرکت ها

ها هیدر انتخاب دوستیشفافجادیا•
یبررسيبرا
قیاز طردیعوايبهبود جمع آور•

خطرییشناسا
دهنده هیمالیبهبود در پروسه بررس•

.گان
ياز فساد اداريریجلوگ

WB IP-
DPG and

FPIP

ریاست 
عمومی عواید

دو 
مجلس
تمرکزی

يرهبر
يبرا

نظارت 
اطاعت 

به يریپذ
اساس 

خطر

دو مجلس
تمرکزی

يرهبر
يبرا

نظارت 
اطاعت 

به يریپذ
اساس 

خطر
دو •

اتیوال

دو 
مجلس
مرکزی

ت
يرهبر

يبرا
نظارت 
اطاعت 

يریپذ
به اساس 

خطر
دو •

اتیوال

دو
مجلس
مرکزی

ت
يرهبر

يبرا
نظارت 
اطاعت 

يریپذ
به اساس 

خطر
کی•

تیوال

بررسی تکراري شرکت ها, عدم 
شفافیت در انتخاب دوسیه ها و 

عدم جمع اوري عواید و بلند بردن 
فساد اداري

5.5

نیبیارتباطستمیسقیطبت
و اظهارنامهکییتستمیس

بمنظورکنترول وجلوگیري 
ازتخلفات فساد اداري)

یدر روند طالتیتسه
يبراگمرکیمراحل 

يتاجران و عصر
گمرکیيساز

سیستم تطبیق شده ارتباطی 
بین سیستم تی یک و 

اظهارنامه

دولت ، دیشدن عواعیاز ضاجلوگیري
یطيسان سازکیکاهش فساد،  

گمرکاتدر تمام گمرکیمراحل 

ریاست 
%25%25%25%25عمومی گمرکات
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5.6

یدروازه دخولستمیسقیتطب
يدر گمرك هایوخروج
ی و محصوليسرحد

ننگرهار، تورخم، کندرها، 
ویش ، اندخوي، اقینه ،

نمیروز وکابل.

يسازستندردومدرن
پروسهباگمرکات

هیاحصا،گمرکیيها
ارقامازدرست

.صادراتوواردات

دروازه سیستم تطبیق شده 
در یوخروجیدخول

و يسرحديگمرك ها
ی ننگرهار، تورخم، محصول

کندرها، ویش ، اندخوي، 
اقینه ، نمیروز وکابل.

يدر جمع اورتیو شفافقیدقهیاحصا
ید.عوا

ریاست 
%25%25%25%25عمومی گمرکات

5.7

يگذارمتیقستمیسقیتطب
يهادر دو گمرك

بولدك و نی( سپيسرحد
سیستم یابی) و ارزيتورغند

متذکره دردوگمرك 
محصولی کندهار و ننگرهار

فعال نمودن دیتابیس  
ملی قیمت گذاري در 

گمرکهاي سرحدي
وصل نمودن سیستم 

جدید قیمت گذاري 
با گمرك سرحدي

متیقتطبیق شده ستمیس
در دو گمرك يگذار

بولدك و نی( سپيسرحد
)يتورغند

یکسان  سازي قیمت ها در تمام 
گمرکهاي سرحدي و محصولی 
یکسان سازي کودتعرفه درتمام 

تسهیل در تجارتگمرکهاي کشور
اتومات سازي سیستم قیمت گذاري 

ریاست 
عمومی گمرکات

25%25%25%25%

5.8

تطبیق مادیول معافیت -
وطی مراحل فورم درسیستم 

هاي معافی نهاد هاي 
دیپلوماتیک  (امریکا، 

انگلیستان ، هندوستان ، چین 
، جاپان وایران)

ایجاد شفافیت ، تسریع 
در پروسه اجراي 
معافیت گمرکی

تمادیول تطبیق شده معافیت 
در سیستم و فورم هاي طی 

مراحل شده معافی نهاد 
هاي دیپلوماتیک  (امریکا، 

هندوستان ، انگلیستان ، 
چین ، جاپان وایران

ایجاد اداره سالم ، ساده سازي و 
سستمی نمودن طرزالعمل ها

ریاست 
%25%25%25%25عمومی گمرکات

5.9

پالیسی قیو تطبهیته
وطرزالعمل درپیوند به 

ارزیابی کارمندان موجود 
نسبت به مقتضیات پست 

تعیین شده

انجام نمودن وظایف و 
امورات یومیه به وقت 

و زمان

ات ادر اجرتیو موثرتیشفافشیافزا
داره

ریاست 
%20%20%30%30عمومی گمرکات
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5.10

تیریاجراآت مدتیتقو
در هیکنترول وزارت ماليها

يمرکزيبودجويواحد ها

اطمینان از صورت 
مصارف مطابق بودجه 

حصول عواید و پالن
ملی به وجه احسن

تطبیق میکانیزم براي 
پیگیري زمان اجرأ حواله 

ها، 

ایجاد شفافیت و حسابدهی در اجراأت 
مدیریت هاي کنترول

بانک جهانی 
ریاست  

عمومی خزاین

استخدام 
و آموزش 

کار 
آموزان

آغاز کار 
و پیگیري 

از 
اجراآت، 
تعین مبدأ 

در 
صورت 
موجودی

ت 
معلومات

ارزیابیظ
رفیتی 

کارکنان 
موجود 

مدیریت 
هاي 

کنترول

گزارش 
از 

پیشرفت 
فعالیت

ترك وظیفه کارآموزان

5.11

بررسیونظارت،تفتیش
اثرتحتاداراتناگهانی
چهارمالیه (تفتیشوزارت

گمرك، پنج مستوفیت، سه 
ریاست مرکزي، پنج حوزه 
مالیاتی و سه تصدي دولتی)

تفتیشعمومیریاستتوسط
Surprise(داخلی

Audit(

واداريفسادکاهش
•امورروندتسریع

تخلفاتازگیريجلو
،مالی،اداري

•عوایديوگمرکی
ذهنیتایجاد

مقابلدرجوابگوئی
براياموراجراء

مالیهوزارتکارمندان

گزارشات نظارت و بررسی 
اداره20ناگهانی 

سرعتبهواداريفسادازگیريجلو
،تخلفاتکاهش•. کارهاشدنانجام

وشفافیتروندازاطمینانحصول
حصول•. خوبداريحکومت

،مالیامورشفافیتازاطمینان
وتطبیق،حسابرسی،حسابدهی
قانونحاکمیت

عمومی ریاست
تفتیش داخلی

سه 
مرجع

سه 
مرجع

سه 
مرجع

سه 
مرجع

5.12

پولشوي (تثبتبامبارزه
اوريجمعومالیات

افغانستان بانک د ازمعلومات
و ریاست عمومی امنیت ملی)

ازاستفادهجلوگیري
قانونیغیرهايپول

هايفعالیتحاصل
قاچاقمانندمجرمانه

قاچاقمخدر،مواد
انسان،قاچاق،اسلحه

رشوتاخذ

مقدار مالیات تثبیت شده -
-در اثر مبارزه با پولشویی

تعداد دوسیه هاي دریافت 
بانک و د افغانستان شده از 

ریاست عمومی امنیت ملی)

غیرهايپولازاستفادهجلوگیري
مجرمانههايفعالیتحاصلقانونی

،اسلحهقاچاقمخدر،موادقاچاقمانند
بردنبلندورشوتاخذانسان،قاچاق
.دولتعواید

P5
ریاست عمومی 

تفتیش داخلی
دوسیه هاي ارسال شده از ادارات مربوطه
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5.13

به سازي پروسه هاساده 
منظور تسریع اجراي اسناد

پروسه شفاف و 
مراحل یدرست ط

و سرعت اسناد
بخشیدن کارها

به ي بسط شده پروسه ها
منظور تسریع اجراي اسناد

نظارت توسط مقامات
فراهم کردن نمبر مشخص 

يسند برايریگیپ
توسط سیستم پی نیمراجع

گیري اسناد
ترتیب چک لست، 

نمایش پروسه فلوچارتها و 
ها در دهلیزها و دفاتر 

جهت سهولت براي 
مراجعین

نمودن ضرب االجل نیتع
پروسس اسناديبرا

از فساديریجلوگ
FPIP- FSP

(World
Bank

Project)

عمومی ریاست 
عدم همکاري ادارات مربوطه%20%25%25%30مالی و اداري

5.14

تطبیق پالن مالی براي ادارات 
والیتیمرکزي و 

پالن گذاري بهتر و 
موثراجراي 

تخصیصات ساالنه 
براي واحد هاي دومی

ترتیب پالن بودجوي موثق 
براي جوابگوي بهتر

پالن تدارکاتی بهتر در اثر 
تطبیق پالن مالی

اجراي دقیق و بموقع 
مصارفات

استفاده بهینه از بودجه
P5

ریاست عمومی 
همکاري ادارات مربوطهعدم %20%20%30%30مالی و اداري

5.15

ارزیابی وضیعت فعلی، 
وظایف، اجراات، پروسه هاي 

کاري، طرزالعمل هاي 
ادارات مربوط به وزارت 
جهت تشخیس نقش ها، 

وظایف، مسئولیتها و 

لیو تحلهیتجز
نهیعملکرد به هدف به

يساز
و یافقيساختارها

يعمود

طرح و تطبیق بررسی 
عملکردي وزارت 

Functional Review
بازنگري و ترتیب از 

طرزالعمل کود اخالق 
وزارت مالیه (اعالم تضاد 

جهت سادهابزار ساده اما موثر استفاده از
سازي 

،يخدمات ساختار
تیریمراحل اصالحات، مدلیتحو

ص،یبودجه و تخص
ادهیو پیطراح،یارائه خدمات مل

MEC
ریاست منابع 

بشري
ارزیابی وضیعت فعلی از 

تمام پروسه هاي کاري 

بازنگري و ترتیب از 
طرزالعمل کود 

اخالقی

زمینه طرح و برخورد سلیقوي در 
انکشاف بست هاي ادارات وزارت
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صالحیت ها
ارائه سفارشات جهت بهبود 
نواقص و خال هاي دریافت 

شده تطبیق سفارشات در 
مرحله هاي مختلف

منافع خویش و قوم پرستی 
و دیگر اشکال نفوذ تعینن 

کننده)

هاي موثر و و برنامههاپروژهيساز
مثمر

:ظرفیت سازياولویت6

محور یا تاثیراتشاخص هانتایج متوقعهفعالیت اساسیشماره
اداره مربوطهتعهد

1397سال مالی 
خطرات/فرضیات

4ربع 3ربع 2ربع 1ربع 

6.1

یو آگاهتیظرفيارتقا
کارمندان مرکز و یده
تحت يوزارتهایتیوال

یتیواليپوشش بودجه ساز

یسیپالقیبهبود تطب
یتیواليبودجه ساز

که در  یتعداد کارمندان
تیظرفيارتقايبرنامه ها

شرکت نموده اند.

ارائه خدمات عامه و انکشاف وطن  در 
سراسر کشور و محالت به صورت 

شود.یمتوازن و متعادل انجام م
ریاست

234273273عمومی بودجه

همکاري نکردن وزاتها/ادارات 
مرکزي و والیتی در تدویر 

ورکشاپها

6.2

بهتفتیشمسلکیآموزش
انیستیتوتستندردهاي

به)  IIA(داخلیمفتشین
5داخلیتفتیشکارمندان

خانهوزارت

پروسهسازيیکسان
دربررسیوتفتیش
دولتیادارات

گزارش و اسناد برگزاري 
تفتیش  به آموزش مسلکی

وزارت5

،تفتیشوبررسی،فعالیتسازيعیار
مسلکیهاينورمبهداخلیمفتشین
وهانارسائیشناسائی•. تفتیش

بصورتتفتیشتحتادارهدرخطرات
وقوانینازرعایت•.  علمیومسلکی
ایجاد•تفتیشپروسهدرمقررات

اجرايدرمفتشینبینمسلکیروابط
.مختلطتفتیشهايپروسه

P5
ریاست عمومی 

تفتیش داخلی

یک 
وزارت

یک 
وزارت

دو 
وزارت

یک 
وزارت
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افغانستان-نادر پشتون، کابلجاده 
www.mof.gov.afویب: |internal.audit.mof@gmail.comایمیل:|0202105588تلفن: 

جمھوریتيد افغانستان اسالم
د مالیې وزارت

جمھوری اسـالمی افغانستان
وزارت مالیھ

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Finance

General Directorate of Internal Audit
ریاست عمومی تفتیش داخلی
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