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 مقدمه 

ریاست تفتیش داخلی به مثابه یگانه مرجع رسمی بازرسی کننده اجراآت وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی و 

واحد های مربوط آن درچارچوب ساختار تشکیالتی این وزارت فعالیت مینماید و به مقام محترم وزارت گزارش ده 

پروژه های تخنیکی ، پروژه های ساختمانی ، فعالیت  میباشد. تفتیش داخلی امورمالی ، اداری ، عایداتی ، تدارکاتی ،

، همچنان تقلب وتزویر را تحت بازرسی قرارداده وعندالضرورت با دیگر ادارات و واحد های کنترول های مشکوک 

 کننده ونهاد های عدلی وقضائی ارتباط وهمکاری متقاباًل مفید مینماید.

شناسایی ، مدیریت وکاهش خطر در ادارات واتخاذ تدابیر پیشگیرانه درجهت جلوگیری از نقض قوانین ، مقررات 

وطرزالعمل ها ومتحدالمال ها ، فرصت ها وامکانات این را فراهم می نماید تا اجراآت مالی ، اداری ، تدارکاتی تطبیق 

لوک ورفتار کارکنان وسایر بخش ها بر وفق اهداف پروژه های تخنیکی ، ساختمانی وانکشافی وهمچنان طرز س

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی صورت گیرد؛ واصل شفافیت ، حسابدهی ومصرف قانونمند و به ستراتیژیک 

 موقع بودجه های عادی وانکشافی تامین گردد.

لی ها وکار شیوه های بین الملعملکرد ریاست تفتیش داخلی بی طرفانه ودرمطابقت با اسناد تقنینی نافذه ، معیار

کنترول سیستم داخلی وحکومت تفتیش داخلی می باشد، که هدف آن حصول اطمینان از نحوه مدیریت خطر ، 

 داری خوب درجهت رسیدن وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی به اهداف ستراتیژیک آن می باشد.

رت وفناوری های تکنالوژی معاصر ، تجهیز تیم های بازرسی ارتقاء ظرفیت مؤظفین ، کارمندان ومفتشین با علوم ، مها

با تکنالوژی مدرن وهمچنان توسعه واصالح تشکیالتی ریاست تفتیش داخلی بادرنظرداشت حجم وظایف و ساحه 

مسؤلیت آن از وظایف کلیدی این اداره بوده که با جلب همکاری های ادارات کمک کننده از جمله ریاست محترم 

قانون اداره امورمالی ومصارف عامه قابل  16، بررسی وارزیابی وزارت محترم مالیه در روشنی ماده  عمومی تفتیش

 دسترس می باشد.
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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول

( قانون اداره امورمالی ومصارف عامه ج.ا.ا ، مقرره ادارات 16این منشور در روشنی احکام بند اول ماده شصت ویکم )

 ( تدوین گردیده است.IIAداخلی وزارت ها وادارات دولتی ومعیار های بین المللی تفتیش داخلی ) تفتیش

 هدف

 ماده دوم

این منشور به منظور تعین وظایف ، حدود صالحیت ها ، مکلفیت ها وساحه فعالیت ریاست تفتیش داخلی تدوین 

 میشوند.واعضای تفتیش داخلی دراین منشور بنام مفتشین یاد  گردیده است.

 موقف ساختاری

 ماده سوم

ریاست تفتیش داخلی از لحاظ ساختار تشکیالتی درمطابقت به معیارهای وضع شده بین المللی مستقیماً تحت اثر 

 فوی دارای استقاللیت کاری میباشد.مقام وزارت )شخص وزیر( بوده واز لحاظ وظی

 ماموریت تفتیش داخلی

 ماده چهارم

مکلفیت وکلید هر اداره سالم می باشد. درپهلوی اجزای دیگری که اداره را در راستای تحقق شفافیت وحسابدهی 

اهداف اش کمک مینماید یکی آن اداره تفتیش داخلی می باشد، تفتیش داخلی عبارت از یک فعالیت مستقل ، 

ره و کارمندان صورت می نظور افزودی ارزش وبهبود اجراآت ادابیطرف ، اطمینان دهنده ومشورتی می باشد که به م

 گیرد.

تفتیش داخلی به اداره کمک میکند تا اهداف خویش را ازطریق ایجاد رهیافت های منظم وسیستماتیک به منظور 

 ارزیابی و توسعه مؤثریت رسک منجمنت )مدیریت خطر( ، کنترول داخلی و روند حکومت داری خوب بدست آورد.
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 ساحه فعالیت ریاست تفتیش داخلی

 پنجمماده 

ریاست تفتیش داخلی اجراآت ادارات مرکزی ، واحد های دومی وسومی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را 

درمطابقت با قوانین ، مقررات ، لوایح وطرزالعمل های نافذه ، نظارت ، ارزیابی وبازرسی می نماید. ریاست تفتیش به 

 رهبری وزارت طرح های اصالحی ارائه ومشوره میدهند.منظور بهبود اجراآت وزارت و واحد های مربوط آن به 

ریاست تفتیش داخلی مشخص می سازد که آیا روند حکومت داری خوب ، رسک منجمنت )مدیریت خطر( و پروسه 

کنترول داخلی طوری که پیش بینی گردیده ، در اداره عملی می گردد وکافی می باشد یاخیر؟ همچنان از روند 

 ک منجمنت وپروسه کنترول داخلی طوری اطمینان حاصل گردد که:حکومت داری خوب ، رس

 خطرات به صورت درست شناسایی ومدیریت گردیده است؟ .6

 گزارشات ومعلومات مهم مالی ، اداری ، تدارکاتی ، عملیاتی وپروژه ها دقیق ، معتبر وبه موقع می باشد؟ .2

 امور به شکل موثر آن انجام می یابد؟ .3

 ات وتکنالوژی معلوماتی حفاظت گردیده و به شکل درست نگهداری می گردد؟دارایی های وزارت مخابر .4

فعالیت واجراآت کارمندان وزارت مخابرات در مطابقت با قوانین ، مقررات وطرزالعمل های نافذه والیحه  .5

 وظایف شان می باشد؟

زالعمل های نافذه می تعامل وترتیبات با جوانب سوم ، به شمول قراردادیان مطابق به قوانین ، مقررات وطر .1

 باشد؟

منابع به شکل اقتصادی دریافت گردیده؟ درست مورد استفاده قرارگرفته وبه صورت مؤثر آن حفاظت  .7

 میگردد؟

 برنامه ها وپالن های مطروحه ومنظور شده تطبیق واهداف برآورده گردیده است؟ .8

برعالوه درموارد که با ماموریت ریاست تفتیش داخلی سازگار باشد ممکن خدمات مشورتی ارایه گردد، چنین 

خدمات مشورتی عموماً مربوط به ارزیابی تاثیر تغییراتی درنظر گرفته شده یا تطبیق شده روی رسک منجمنت اداره 

 وعرضه خدمات می باشد.، کنترول داخلی 

وانکشاف سیستم کنترول ومفیدیت اداره در جریان تفتیش شناسایی گردیده وبه مقام محترم فرصت ها برای بهبود 

 وزارت ارائه میگردد.
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 استقاللیت وبی طرفی

 ماده ششم

به منظور رعایت استقاللیت ریاست تفتیش داخلی و بی طرفی کارمندان این ریاست ، کارمندان تفتیش داخلی بر 

مربوطه ، آمرین مربوطه به رئیس تفتیش داخلی و رئیس تفتیش به شکل  حسب سلسله مراتب اداری به آمرین

 وظیفه ای به مقام محترم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی گزارش ده می باشد.

ریاست تفتیش داخلی به منظور حفظ استقاللیت خویش از هرنوع محدودیت روی ساحه فعالیت ، ارتباطات ، 

ه ومنابع تفتیش داخلی به شمول کارمندان ومنابع قراردادی خارجی را در گزارش دسترسی به تمام بخش های ادار

 ساالنه به مقام محترم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ارائه می نماید.

 مقام وزارت به منظور حمایت از استقاللیت وبی طرفی ریاست تفتیش داخلی فرصت های ذیل را فراهم می سازد:

 داخلی بنابر پیشنهاد ریاست تفتیش داخلی. ایجاد کمیته تفتیش .6

 منظوری منشور تفتیش داخلی. .2

 منظوری پالن ساالنه تفتیش داخلی. .3

دریافت ومنظوری گزارشات ریاست تفتیش درمورد اجراآت این ریاست در راستای تطبیق پالن ساالنه ،  .4

 و سایر موضوعات.ربعوار ، بازرسی های استثنایی 

 اجراآت وامتیازات رئیس واعضای ریاست تفتیش داخلی.تصمیم گیری روی ارزیابی  .5

 

 فصل دوم

 وظایف وصالحیت های ریاست تفتیش داخلی

 وظایف

 ماده هفتم

ریاست تفتیش داخلی اجراآت خویش در برابر وزیر محترم مخابرات وتکنالوژی معلوماتی مسؤلیت داشته وعالوه بر 

ین داخلی درپیشبرد وظایف شان دارای وظایف آتی نیز می وظایف مندرج در الیحه وظایف ، رئیس ، آمرین ومفتش

 باشند.

 ترتیب پالن ساالنه تفتیش وارسال آن به مقام محترم وزارت جهت منظوری. .6
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تعین ساحه پوشش تفتیش داخلی در مطابقت با پالن ستراتیژیک ، عملیاتی ، خطرات در اداره ، به شمول  .2

 ساحات مهم ی که درآن خطر متصور است.

 پالن ساالنه تفتیش ، به شمول انجام وظایف که از طرف مقام محترم وزارت سپرده میشود. تطبیق .3

مدیریت منابع بشری ومسلکی تفتیش داخلی اعم از داخلی وخارجی دارای علمیت ، تجربه وتصدیق نامه  .4

 های مسلکی جهت تحقق مفاد این منشور واهداف وزارت محترم مخابرات وتکنالوژی معلوماتی.

 گزارش ساالنه به مقام وزارت راجع به خالصه اجراآت تفتیش داخلی. ارائه .5

ارائه معلومات درمورد وضعیت ونتایج پالن ساالنه تفتیش وکفایت منابع ریاست تفتیش ، این معلومات  .1

 از نظر کمی وکیفی می باشد.مشتمل براطمینان از کفایت منابع 

مسلکی وتشکیل وسیع می باشد تا ریاست تفتیش بتواند ) هدف از کمیت وکیفیت منابع داشتن کارمندان 

تمام واحد های پالن شده را به شکل مؤثر آن تفتیش نموده وهدایات فوق العاده مقام وزارت را تحمیل 

 نمایند.(

نتایج بازرسی پیرامون موضوعات مهم مربوط به روند رسک منجمنت )مدیریت خطر( وکنترول داخلی در  .7

 مقام وزارت گزارش می دهد.وزارت را تشخیص وبه 

بازرسی فعالیت های مشکوک تقلب ، تزویر واجراآت غیر قانونی در داخل اداره و ارائه گزارش آن به مقام  .8

 محترم وزارت.

همکاری با دیگر واحد ها وادارات کنترول کننده به شمول بررسی کننده گان خارجی مانند اداره عالی  .9

 ادن ادارات تحت تفتیش واستفاده مؤثر از منابع دست داشته.بررسی بمنظور بهتر تحت پوشش قرارد

ارائه خدمات مشورتی به مقام وزارت که سبب افزودی ارزش در اداره گردیده و روند حکومت داری خوب ،  .61

وپروسه کنترول داخلی را بهبود بخشیده ، بدون اینکه کارمندان تفتیش داخلی مسؤلیت رسک منجمنت 

 یرند.اجرائیوی را به عهده گ

پیگیری ونظارت از اقدامات اداره در رابطه به تطبیق موضوعات وسفارشات مهم تفتیش داخلی وبهبودی  .66

 وضعیت موجوده در اداره.

بازرسی اطالعات وشکایات واصله وکنترول از صورت تحقق احکام مقام وزارت ومصوبات شورای رهبری  .62

 ت وتکنالوژی معلوماتی.وزارت در تمام ادارات وواحد های مربوطه وزارت مخابرا

 طرح لوایح ، طرزالعمل ها ورهنمود ها به منظور اجرای بهتر وظایف محوله ریاست تفتیش داخلی. .63

تطبیق برنامه اطمینان از کیفیت وتوسعه ) توسط این برنامه رئیس تفتیش از عملکرد و اجراآت تفتیش  .64

 به مقام محترم وزارت گزارش می دهد.داخلی اطمینان حاصل نموده و به شکل ساالنه نتایج برنامه را 

تیم های تفتیش ، بازرسی خویش را به اساس پالن های کاری منظور شده ریاست تفتیش انجام داده و  .65

 یوم کاری نهائی وبه رئیس تفتیش ارائه میدارد. 61گزارش خویش را به شکل معیاری الی 
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وتوسعه را با مقام وزارت گزارش داده و از  رئیس تفتیش داخلی ، ساالنه نتایج برنامه اطمینان از کیفیت .61

 مؤثریت اجراآت وفعالیت های تفتیش داخلی به آن مقام اطمینان می دهد.

رئیس تفتیش ، آمریت های مربوطه ومفتشین داخلی از اجراآت ، بررسی ها وعملکرد های شان مسؤل  .67

 وپاسخگو می باشند.

 صالحیت های رئیس تفتیش

 ماده هشتم

 دارای صالحیت های ذیل می باشد: برعالوه الیحه وظایف داخلیرئیس تفتیش 

داشتن دسترسی کامل ومستقیم به مقام محترم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی به منظور تأمین  .6

 استقاللیت ریاست تفتیش داخلی.

نل مربوطه وصالحیت تخصیص منابع بشری ، تعین تناویب بازرسی ، انتخاب نهادها ، تعین ساحه فعالیت پرس .2

 شان. در مطابقت با الیحه وظایف

مطالبه وتوظیف مقطعی )خدمتی( افراد مسلکی ومتخصص از ریاست های مربوط به وزارت مخابرات  .3

وتکنالوژی معلوماتی در بازرسی های که ایجاب موجودیت افراد مسلکی را میکند، بعد از استیذان مقام 

 وزارت.

 هیئت تفتیش مربوط ریاست تفتیش داخلی.تائید یا رد قانونی گزارش بازرسی  .4

 

 صالحیت های آمریت های مربوط ریاست تفتیش داخلی

 ماده نهم

 آمرین مربوط ریاست تفتیش داخلی برعالوه وظایف مندرج الیحه وظایف دارای صالحیت های ذیل نیز می باشند:

ی ادارات مرکزی وواحد ها تعین وتوظیف هیئت تفتیش یا مفتشین در بازرسی های پالنی وغیر پالنی تمام .6

 دومی مربوط وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی.

 تطبیق تخنیک ها وپروسه های کاری مورد ضرورت به منظور نایل شدن به اهداف ستراتیژیک وزارت. .2

 تغییر وتبدیل اعضای مربوط عندالضرورت در تفاهم با رئیس تفتیش داخلی. .3

 درشعبات مربوطه.استفاده از شیوه های رهبری معیاری  .4
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 صالحیت های مفتشین 

 ماده دهم

 مفتشین حین اجرای بازرسی وتفتیش دارای صالحیت های ذیل می باشند:

دسترسی کامل و نا محدود به همه فعالیت ها ، اسناد ، دارایی های فزیکی ادارات وعملکرد کارمندان وزارت  .6

 شمول اداره افغان تیلیکام.مخابرات وتکنالوژی معلوماتی وواحد های تحت اثر آن به 

 حصول اطمینان از استفاده قانونی ومعقول منابع ، در ادارات تحت تفتیش. .2

 حصول اطمینان از تطبیق سفارشات ریاست تفتیش داخلی واداره عالی بررسی. .3

حصول اطمینان از تحقق به موقع مصوبات شورای کابینه ، شورای وزیران وجلسات رهبری ودساتیر واحکام  .4

 وزارت در واحد های مربوطه. مقام

 مکلفیت های اداره تحت تفتیش

 ماده یازدهم

 مرجع تحت تفتیش مکلف به رعایت موارد ذیل میباشد.

 فراهم آوری تسهیالت الزم جهت اجرای تفتیش. .6

ارائه اسناد ، دفاتر ، صورت حساب های مالی ، گزارشات ، دوسیه های قرارداد پروژه های ساختمانی  .2

مدارک ، مهرها ، اسناد بهادار ، معلومات الکترونیکی وسایر معلومات به شمول اداره محترم وتخنیکی ، 

 افغان تیلیکام.

 ارائه نظر درمورد نتایج تفتیش درخالل مدت معینه آن. .3

 ارائه اطمینان از تطبیق نتایج تفتیش به ریاست تفتیش داخلی درمیعاد معینه. .4

 یرنوالڅاارتباط کاری با اداره لوی 

 ماده دوازدهم

اداره تفتیش داخلی با درک نهاد ثبت قضایا تمام موارد تخلفات قانونی ، سوء استفاده واجراآت نادرست را که 

ئی ادرجریان بازرسی دریافت می نماید وایجاب تحقیقات بیشتر وتعقیب عدلی را نماید غرض اتخاذ تصمیم نه

 کند. تیش وزارت ویا مقام وزارت ارائه میرنوالی به کمیته تفڅامبنی براحاله به اداره لوی 
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 ارتباط کاری با اداره عالی بررسی

 ماده سیزدهم

 امور ریاست تفتیش داخلی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی بمنظور ایجاد هماهنگی ، تنظیم بهتر

خویش را بعداز منظوری مقام  ساالنه مرتبه های پالن ، وجلوگیری از تداخل وظیفوی درپروسه های تفتیش

 وزارت با اداره عالی بررسی شریک مینمایند.

 

 فصل سوم

 اصول اخالقی مفتشین ریاست تفتیش داخلی

اصول اخالقی نمایانگر تعهد عملی به ارزش ها ومعیار های رفتاری توسط مفتشین داخلی در پیشبرد وظایف 

 وطرز سلوک یک مفتش را نسبت به مسلکش معین می سازد.محوله ایشان بمنظور رسیدن به اهداف اداره بوده 

برای مفتشین داخلی یک امر الزامی پنداشته شده که بمنظور کسب وحفظ اعتماد الزم ، رعایت اصول اخالقی 

باید درجهت تحقق اهداف کلی تفتیش که همانا تقویب نقش مدیریتی درتقلیل خطرات )رسک( ، بهبود سیستم 

 حکومت داری خوب است، توسط مفتشین رعایت گردد.های کنترول داخلی و 

اصول اخالقی باالی هر مفتش بصورت انفرادی ودر مجموع باالی ریاست تفتیش داخلی درچوکات وزارت محترم 

 مخابرات وتکنالوژی معلوماتی قابل تحمیل می باشد.

یت اصل صداقت ، اصل مفتشین داخلی برعالوه رعایت مقرره طرزسلوک کارکنان خدمات ملکی مکلف به رعا

 شند.بیطرفی ، اصل حفظ اسرار واصل لیاقت وشایستگی را در پیشبرد وظایف محوله خویش نیز می با

 اصل صداقت

 چهاردهمماده 

رعایت اصل صداقت وظیفوی توسط مفتشین باعث ایجاد اعتماد باالی کار تفتیش گردیده وزمینه را بخاطر 

قویت اعتبار فردی وی نیز می ، همچنان رعایت این اصل باعث ت پذیرش اجراآت مسلکی وی فراهم می سازد

 گردد.
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 اصل بیطرفی

 پانزدهمماده 

مفتشین داخلی با رعایت کامل اصل بیطرفی هنگام اجرای وظیفه ، فعالیت های پالن شده خویش را در واحد 

ه اساس منافع شخصی و های تحت بازرسی به صورت متوازن انجام داده وثابت نمایند که تصامیم اتخاذ شده ب

 گروهی وی نبوده بلکه بر مبنای واقعیت های عینی استوار می باشد.

 اصل حفظ اسرار ومحرمیت

 انزدهمماده ش

مفتشین داخلی باید محرمیت ارقام ومعلومات را که درجریان ماموریت تفتیش بدست میآورند ، جداً حفظ نموده 

بجز از موارد که الزامیت حقوقی وقانونی دارد بدسترس  دست داشته تفتیش راوهیچ نوع اسناد واطالعات 

 اشخاص وافراد ویا ادارات غیر مسؤل قرار نمی دهند.

 

 اصل لیاقت وشایستگی

 دهمهفماده 

کارمندان تفتیش داخلی یا مفتشین داخلی باید توانائی بکار گیری علوم ، فنون وتجارب را که بخاطر انجام 

 می باشد ، داشته باشند. ماموریت های تفتیش داخلی ضروری

) مفتشین داخلی باید دانش ، مهارت وسایر شایستگی های الزم را در مطابقت با معیار های وضع شده بین 

المللی جهت پیشبرد مسؤلیت های وظیفوی خویش داشته باشند، همچنان ریاست تفتیش داخلی درمجموع 

را تربیه کرده ویا چنین افراد را درجهت پیشبرد مسؤلیت باید افراد با دانش مسلکی ، مجرب وبا مهارت های الزم 

 بمنظور استخدام پیشنهاد نمایند. های تفتیش داخلی

 جدهمماده ه

ت ، قوانین ، مقررا "معیار های تفتیش داخلی "،  "اصول"،  "تعریف تفتیش داخلی"مفتشین داخلی بادرنظرداشت 

 ام وظیفه می نمایند.ودستورالعمل های نافذه ودر چارچوب این منشور انج

ریاست تفتیش داخلی وکارمندان آن مکلف به اجرای موارد مندرج در قوانین ، مقررات ، طرزالعمل ها واصول اخالقی 

 ومعیار های تفتیش داخلی بوده ودرصورت تخطی از آن در برابر مقام وزارت پاسخگو می باشند.
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 نوزدهمماده 

مقام وزارت  منظوریاز تصویب هئیت رهبری وزارت و  د( ماده تدوین وبع(69)ده ونوزفصل  (4) این منشور در چهار

 مخابرات وتکنالوژی معلوماتی نافذ می باشد.

 

 

 

 

 مالحظه شد !

 .ماده منظوراست نوزدهمنشور تفتیش داخلی در چهار فصل و

 محمدفهیم هاشمی

 سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

 

 

 


