
  
  
  

د افغانستان بانک د اداري فساد پر واندې د 
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  د افغانستان بانک د اداري فساد پر واندې د مبارزې د عمل پالن

  مالي کال ۱۳۹۷

  سریزه

مالي کال د اداري فساد پر واندې د مبارزې د عمل پالن د اداري فساد پر واندې د  ۱۳۹۷د افغانستان بانک د 
مبارزې د ملي ستراتیژ، د قانون د حاکمیت د عالي شورا د مصوبې د عمل پالن او د جمهوري ریاست د عالي 

  . مقام د حکمونو پر بنس چمتو کی دی

 پر فساد دپه پام کې نیولو سره او  درج شویو مواردوله اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژ د دا پالن 
 چارو پهاو د افغانستان بانک او د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د ېنې د مرکز  مبارزې اغیزناکه د واندې

  . پریکو او اوندو سندونو په موخه ترتیب شوی دی روتیا، د کې

    نهد افغانستان بانک او د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د ینې د مرکز د بنسیزو دندې پیژند

) مرکزي بانک(نېې راپور پر بنس د افغانستان بانک  ۱۹کال د مرغومې د  ۱۳۹۵د طلوع تلویزیوني شبکې د 
مالي  چې افغانستان بانک کې د اداري او مالي فساد پر واندې په جدي مبارزې ینار کیرئیس په د لوی 
و طریقې سره د  پلنېسالم مالي او بودجوي مدیریت او په شفافه او د (  پورې اه لريپنم محور په  یې برخه
  :الندې ول دي مسؤول بانک په توه د افغانستان بانک بنسیزې دندې په یو چې د) تعقیبولپیسو 

 .د افغانستان د پولي سیاست طرح کول، تر الس الندې نیول او اجراء .1
 .د افغانستان د بهرنیو اسعارو د ارزي سیاست او ترتیباتو طرح کول .2
 .د افغانستان د بهرنیو اسعارو د رسمي زېرمو ساتنه او اداره کول .3
 .او خپرولد افغانستان د کاغذي پیسو او فلزي مسکوکاتو چاپول، ضربول  .4
 .ترسره کول، سالکار او د مالي استازي په توه د دندو )بانکدار(د دولت بانک لرونکي .5
د جواز صادرول یا ثبتول، تنظیم او پر بانکونو، اسعارو پر صرافانو، د پولي خدمتونو پر واندې کوونکو،  .6

کوونکو، د بها لرونکو د ورکې د سیستم پر مجریانو، د بها لرونکو سندونو د خدمتونو پر واندې 
سندونو د لېدونې د سیستم پر مجریانو او نورو هغو اشخاصو باندې ارنه چې د افغانستان بانک کوالی 

 .شي د قانون د حکمونو مطابق د هغوي ارنه وکي



غېزمن او سالم سیستم جوول، ساتنه او وده چې د الپاره د  لیدلرونکو سندونو د ورکې او  بیهد هغو  .7
معاملو د حساب تصفیه او ) پرداختي( ت یا د افغانستان بانک لخوا صادر شوي وي او د ورک ایزودول

 .لرونکو سندونو کې صورت مومي بیهتسویه چې په دغه ول 
د پیسو د وینلو او له ) مالي استخباراتو اداره(د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د ېنې مرکز  ،همدا ول

مادې پر بنس د افغانستان بانک په اانه کې  ۲۵عوایدو د مخنیوی د قانون د د ترالسه شویو  جرمونو خه
د ترالسه کولو، تجزیې او تحلیل یوازین  راپورونو شکمنو معاملو او نورو معلوماتو دنیستل شوې ده چې د اپر

او له جرمونو خه د ترالسه شویو  د معاملو او مالي راپورونو د ېنې مرکز د پیسو د وینلو. مسؤله اداره ده
عوایدو پر واندې د مبارزې په قانون کې د درج شویو واکونو، مسؤولیتونو او دندو د عملي کولو په موخه په 

  .دی، خو په ورته وخت کې د افغانستان عالي شورا ته واب ورکوونکی هم دی هخپلو اجرااتو کې خپلواک

 مننو پیژندنه د فساد پر واندې د خطرونو او زیان

له امله زیانونه په الندې ول پیژندلي د فساد د افغانستان بانک د اداري فساد پر واندې د مبارزې په برخه کې 
  :دي

  د کارکوونکو د شتمنیو ثبت 

 مارنې پروسه د 

 د اداري فساد په خبر ورکونه کې نه اسانتیا 

 تنلیکونو ته رسیدنهد ادارو غو 

 مطابقتله فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژ له موخو سره 

په مارنه کې د شایسته (درېیم محور  لهسند  د فساد پر واندې د ملي ستراتیژ د اداريعمل پالن پورته د 
د لورم محور ) ساالر او په ایکو کې د ضوابطو د غوره بللو پر بنس د ملکي خدمتونو د سیستم بنسیزه کول

سالم مالي او بودجوي مدیریت او په شفافه او د پلنې و توه د ( او پنم محور ) اداري فساد د تورنو تعقیب د( 
  :سره جوت لري او الندې برخې رانغاي)  وپیسو تعقیبول

 و چارواکو د شتمنیو ثبتولپو د افغانستان بانک د لو 

  مارنې د پروسې شفافه کول او اشخاصو د نايي کولد شرایطو وبرې 

  تنلیکونو ته رسیدنه  ۱۲۰د داخلي تنفیذي اداروي(غورسید( 



 ورودي ۳۰ بهرني)Inbound ( تنلیکونو ته رسیدنهغو)يرسید( 

  ولدرامو جوو روزنیزو پروشپ 

 )CSD and RTGS( ATS 

  ژمنو درج شوي د فساد پر واندې د مبارزې  اقدامات  د په نورو سندونو او میثاقونو کې د حکومت

د افغانستان بانک د اننو ژمنو، د اوندو قوانیو د حکمونو او نیوالو ژمنو په پام کې نیولو سره هغه اقدامات 
چې د اداري فساد پر واندې د مبارزې له ملي ستراتیژ خه بهر هم وي د اداري فساد پر واندې د مبارزې په 

  .برخه کې عملي کوي

  و کلیدي خواوو نظرونه لپه اه د مخاطبینو او ذیدخ د پالن

پورته د عمل پالن د افغانستان بانک د اداري فساد پر واندې د مبارزې په اه ده او د هېواد ول مالي نظام نه 
ارې له داخلي شننو شوې او د اد مشورېد ادارې له داخلي برخو سره د دې پالن د تدوین په پروسه کې . رانغاي

  . و خه ه اخیستل شوې دهاو زیان پیژندل

  د پالن د تطبیق ارنه او ارزونه 

د افغانستان بانک د قانون د یو ویشتمې مادې د حکم پر بنس، د ولو ناظر اداره چې د الندې دندو درلودونکي 
یژ د تطبیق ارنه هم د دې ادارې له مسؤولیتونو ده، جوه شوې او د فساد پر واندې د مبارزې د ملي سترات

  :خه ل کیي

او د افغانستان بانک د مالي احتمالي خطرونو د مخنیوی په موخه د مناسبو  خوندیتوب او وضع کنالرو د .1
 .سندونو ساتل او د هغه پر تطبیق ارنه

نستان بانک د موخه د ادارې او د افغافغانستان بانک د نافذه قوانینو او مقررو د رعایتولو د ارنې په د ا .2
 ).بررسي(کنو دوامداره ېنه 

او همدا ول د حسابدار او بودجې  د ېنې ترسره کونه او د افغانستان بانک د حسابونو، سوابقو .3
 .کنالرو او کنرولونو په اه عالي شورا ته د راپورونو واندې کول

رسیدنه او د هغه  هغه ته نورو اوندو سندونو منظمه ېنه او مالي صورت حسابونو اود د افغانستان بانک  .4
 .د تصدیق لیکونو صادرولد صحت په صورت کې 

 له اجراء او تطبیق خه ارنه) تصمیمونو( د افغانستان بانک د عالي شورا د لوی رئیس د پریکو .5



ا او لوی رئیس لخوا ورته ترسره کول چې د افغانستان بانک د عالي شورد داسې نورو دندو او مکلفیتونو  .6
 .سپارل کیي

    ته راپور ادارېاني سکرتریت او د راپور ورکونې واحدې 

او د مخکې اکل ) د هرې ربعې له پای ته رسیدو دوه اوون مخکې( د افغانستان بانک په ربعواره توه 
عمل پالن له تطبیق خه د اداري فساد پر واندې د مبارزې اني سکرتریت  یادشوې بېلې سره سم د 

  .ته راپور واندې کوي

  د پالن د جویدو د پروسې شرحه

 اندې د مبارزې د ملي ستراتیژم محور  پهد اداري فساد پر ود درج شویو مواردو له مخې چې د کې پن
و د مخنیو په برخه کې د مالي خطرونو د مدیریت د ه هغه پر بنس د افغانستان بانک د پیسو د وینل

والي په موخه د قوانینو، مقررو او کنالرو په وضع کولو ا دی چې د افغانستان بانک د پیسو د وینلو او له 
ترالسه شویو عوایدو او د ترهر د تمویل د مخنیو په برخه کې د مالي اقداماتو د د جرمونو خه 

ې الندې قوانین وضع کي او د یادو قوانینو د حکمونو له مخې یې مقرر پارتونو پر بنسنیوالې لې د س
  :واندې کیيالندې  او کنالرې هم وضع کي دي چې په ولیزه توه

 و او له جرمونو خه د ترالسه شویو عواید د مخنیو قانون؛د پیسو وینل .1

 مویل د مخنیو قانون؛د ترهر د ت .2

 بانک د بانکدار قانون؛د افغانستان  .3

 د صرافانو او د پولي خدمتونو د واندې کوونکي د کنو د تنظیم مقرره؛ .4

 کونې مقرره؛راو راپور و لپه مرکونو کې د پیسو، اسعارو او د معاملې و بې نومه سندونو د کنرو .5

 د ترهر د تمویل د مخنیو د اجرااتو د تنظیم مقرره؛ .6

7. رلو او د ترهاندې د مسؤولیتونو او مخنیوی کوونکي اقداماتو مقرره؛ د پیسو ویند تمویل پر و 

 د برېنايي پیسو د ادارو د اجرااتو د تنظیم مقرره؛ .8

 د شکمنو معاملو د راپورونو الرود؛ .9

 .د ترهرو د شتمنیو د کنلولو کنالره  .10



د اداري فساد پر واندې د مبارزې د عمل پالن د جویدو په موخه له اداري له همدې امله د افغانستان بانک 
م محور( فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژه د پنې توان وونو د) پهولیزې روحیې  الر خپلو د اواو 

چې  کهکمیه جوه په پام کې نیولو سره د افغانستان بانک د لومي مرستیال په الروونه یو  ژمنو نیوالو او ملي
  . لد دې کمیې له الرې زیان مننونکي موارد په نه او د دې ادارې د عمل په پالن کې ای پر ای شو

  د سمونونو د پروسې خطرونه او د هغه د له منه ولو لپاره الزمه اقدمات

  مخنوی کوونکي خطرونه  انیرنې/خطرونه  شمېره
د مارنې په پروسه کې د نامسؤوله   ۱

  اشخاصو السوهنې او واسطې
 په موخه د مارنې  مرکزيد افغانستان بانک د مارنې په پروسه کې د روتیا 

)Centralized ( تیا په موخه دطریقه کاروي او په پام کې لري چې د ال رو
  ؛مارنې پروسه برېنايي کي

د اداري فساد د خبر ورکونې د   ۲
  سیستم نه شتون

ام کې لري و د اداري فساد د خبر ورکونې سیستم د افغانستان بانک په پ
)Whistle Blowing system (يک جو  

د افغانستان بانک؛ د افغانستان د جمهوري ریاست د دولت د پالیس او د   یدلد غیر قانوني شمنیو زیات  ۳
جمهوري ریاست د چارو د ادارې د لوی ریاست د شتمنیو له ېنې سره سم د 

  . خپلو کارکوونکو د شتمنیو ثبت پیل کی دی
فقرې پر  ۱۶مادې  ۹ بانک د دولت بودجوي اداره نه ده او د افغانستان بانک د قانون دد افغانستان : یاددات

  .بنس د افغانستان بانک عالي شورا د بانک د اتیا و بودجې په برخه کې د تصمیم نیولو واک لري

    تصویب او کي و بحث دد مبارزې په عالي شورا کې  حاکمیت او د اداري فساد پر واندېد د قانون 

د  او اني موارد کې شورا عالي په مبارزې د واندې پر فساد اداري د او حاکمیت د قانون داوس مهال، 
 مخ د ،خن ريپه الره کې له هر ول ننونې سره چې د دې پالن د تطبیق . شتون نه لري و سند تصویب

موضوع د بحث او تصمیم نیولو لپاره د قانون د حاکمیت او اداري فساد پر واندې د  کې صورت په کیدو
    . عالي شورا ته واندې کیيمبارزې 

  

  

  

  



  د دولتي چارواکو او کارکوونکو د شتمنیو د ثبت اسانتیا: لومی لومیتوب  ۱
د تمې و   بنسیزې کنې  شمېره

  پایلې
  مالي کال ۱۳۹۷د   محور یا ژمنه  اغیزې  شاخصونه

  ربعه ۴  ربعه  ۳  ربعه  ۲ ه   ربع ۱
  خطرونه

د افغانستان   ۱.۱
 بانک د لو

چارو کې پوو 
  ولد شتمنیو ثبت

د اداري فساد 
پر واندې د 
مبارزې په 
پروسه کې 

  روتیا

د لو پورو 
چارو کې د 
شتمنیو ثبت 
پیل شوی 

  دی

د چارواکو او 
د د روتیا او کارکوونکو 

حساب ورکونې او له 
فساد او ناسمې کارونې د 
مخنیو پیاویتا او د 
هغوي لخوا له قانوني 

  مکلفیتونو خه تیته 

 د ستراتیژ
  لومی محور

  
  
  

۲۵٪  

  
  
  

۲۵٪  

  
  
  

۲۵٪  

  
  
  

۲۵٪  

  

  معلوماتو ته د السرس پیاوتیا او د اداري فساد د خبر ورکونې اسانتیا: دویم لومیتوب  ۲
د تمې و   بنسیزې کنې  شمېره

  پایلې
محور یا   اغیزې  شاخصونه

  ژمنه
  مالي کال ۱۳۹۷د 

  ربعه ۴ربعه    ۳ربعه    ۲ربعه     ۱
  خطرونه

په پولي وضعیت  د  ۲.۱
د خلکو د  اه

پاره په پوهاو ل
ربعواره توه د 

مطبوعاتي 
  کنفرانسونو جوول 

 اداري د
 پر فساد

 د واندې
 په مبارزې
 کې پروسه
  روتیا

د ادارې 
خپاره لخوا 
شوي 

  معلومات

روتیا او د  د ادارې د
حساب ورکونې پیاوتیا 
او د هغه د کنو په اه د 

  عامه پوهاو زیاتوالی

 ستراتیژ د
 لومی
  محور

  
  
۱  

  
  
۱  

  
  
۱  

  
  
۱  

  

معلوماتو ته د   ۲.۲
السرس د قانون له 
پنلسمې مادې 
سره سم د ادارې 
او د هغه د کنو 
په اه د معلوماتو 

  خپرول

هېوادوال په 
اسان سره د 
ادارې او د 

کنو ادارې 
ته السرسي 

  پیدا کوي 

د ادارې 
لخوا خپاره 

شوي 
  معلومات

 داو  روتیا ادارې د د
 پیاوتیا ورکونې حساب

 د اه په کنو د هغه د او
  زیاتوالی پوهاو عامه

 ستراتیژ د
 لومی
  محور

          

د خبر ورکوني د   ۲.۳
ې ادارې یو

جوول، د خبر 
کونې د مسؤول رو

مارل، د خبر 
ورکونې د مسؤول 
او اوندو نورو 
کارکوونکو په اه 

  جزئیات

اداره پر دې 
برالسي 

کیي چې د 
معلوماتو د 

غوتنې 
فورمونو ته 
په اسان سره 

  .واب وايي

د افغانستان 
بانک د 
 سندونو او

ایکو 
  آمریت

  
  
  
  
  
  
  

په اداره کې د روتیا، 
حساب ورکونې او خبر 
رسولو د کلتور پیاوتیا 
او د هېوادوالو او ادارې 

   ینولترمن د ایکو 

 ستراتیژ د
 لومی
  محور

          

د سیمینارونو او د   ۲.۴
عامه پوهاو د 
ورکشاپونو په الره 

  اچول او تبلغیات

معلوماتو ته د 
السرس د 
قانون له 
تطبیق خه 
د ادارې 
 ا لخوا

ترالسه 
  کیي 

معلوماتو 
ته د 
السرس د 

ارنې 
کمیسیون 

ته واندې 
  شوی راپور

 ستراتیژ د
 لومی
  محور

          



د اداري فساد د   ۲.۵
خبر ورکونې د 

سیستم 
 -Whistle(پیژندل

Blowing 
System(  

د شتون په 
صورت کې 
د اداري 
  فساد کموالی

د اداري 
فساد د 

خبر 
ورکونې 

اسانتیا او 
په روتیا 
سره ورته 

  رسیدنه

 د افغانستان بانک د لو
پوو چارواکو او 
کارکوونکو لخوا د فساد، 
ناسمې کارونې او د و 

  د تضاد مخنیوی

 ستراتیژ د
 لومی
  محور

  
  
  

۱۵٪  

  
  
  

۲۵٪  

  
  
  

۲۵٪  

  
  
  

۳۵٪  

  

لرونکو له کیفیت   ۲.۶
داخلي او بهرنیو 

ه ویب پاو 
  اخیستل

هېوادوال په 
اسان سره د 
ادارې او د 
هغه د کنو 
په اه 
معلوماتو ته 
السرسي پیدا 

  الی شيکو

د افغانستان 
بانک لخوا 
د معلوماتو 

  خپرول

 روتیا، د کې اداره په
 خبر او ورکونې حساب
 پیاوتیا کلتور د رسولو

 ادارې او هېوادوالو د او
یکو د ترمنول این  

 ستراتیژ د
 لومی
  محور

  
  
  

۱۵٪  

  
  
  

۲۵٪  

  
  
  

۲۵٪  

  
  
  

۳۵٪  

  

  د کارکوونکو د پیژندنې او ستایلو د سیستم پیاوتیا: دریم لومیتوب  ۳
د تمې و   بنسیزې کنې  شمېره

  پایلې
  مالي کال ۱۳۹۷د   محور یا ژمنه  اغیزې  شاخصونه

  ربعه ۴ربعه    ۳ربعه    ۲ربعه     ۱
  خطرونه

د اداري او مالي   ۳.۱
فساد پر واندې د 
مبارزې په برخه 
کې د کارکوونکو 
د پیژندنې او 
ستاینې د سیستم 

  جول

د اداري او 
مالي فساد 

د پر واندې 
مبارزې په 
چارو کې د 
کارکوونکو 

مالت  

د 
کارکوون

کو د 
پیژندلو او 
 ستایلو جو

شوی 
  سیستم

د اداري او مالي فساد 
  کموالی

ستراتیژ د 
  دریم محور

          

۳.۲    ارنوال د لویې
ادارې ته په وخت 

) اتهاماتو( د نیوکو
د هغه قضیو او 

واندې کول چې 
عدلي ېنې ته 

او اتیا لري 
انې 

سکرتریت ته د 
   راپور واندې کول

د ولو قضیو 
له راجع 
کولو او د 
ولو نیوکو 
او د اداري 
فساد د 
مواردو له 
عدلي تعقیب 
 ا خه

ترالسه 
  کیي

د عدلي 
تعقیب په 
موخه د 

 واندې
شویو قضیو 
او نیوکو 

  شمېر

د اداري فساد مخنیوی، د 
حاکمیت تأمنیول د قانون 

او د اداري فساد له 
مجازاتو خه  دمرتکبینو 

  د ا ترالسه کول

 د ستراتیژ
  لورم محور

          

  تأمینولد مارنې د پروسې د روتیا : لورم لومیتوب  ۴
د تمې و   بنسیزې کنې  شمېره

  پایلې
محور یا   اغیزې  شاخصونه

  ژمنه
  مالي کال ۱۳۹۷د 

  ربعه ۴ربعه    ۳ربعه    ۲ربعه     ۱
  خطرونه

۴.۱   د شرایطو و
اشخاصو د مارنې 
د پروسې روتیا او 

د 
کارکوونکو 

په مارنه 

د مارنې 
پروسه او 
جو شوی 

د کارکوونکو د مارنې 
په پرورسه کې د روتیا او 

  وتیا د اصل دودول

 د ستراتیژ
  دریم محور

          



برېنايي کول او د 
مارنې د برېنايي 
سیستم په کارونې 
سره د اشخاصو 

  مارنه 

کې د روتیا 
او وتیا له 
اصل خه 
  کار اخیستل 

د مارنې 
برېنايي 
  یابیس 

  داخلي او بهرنیو غوتنلیکونو ته رسیدنهد اداري فساد پر واندې د مبارزې : پنم محور  ۵
د تمې و   بنسیزې کنې  شمېره

  پایلې
محور یا   اغیزې  شاخصونه

  ژمنه
  مالي کال ۱۳۹۷د 

  ربعه ۴ربعه    ۳ربعه    ۲ربعه     ۱
  خطرونه

د داخلي تنفیذي   ۵.۱
 ۱۲۰ادارو 

غوتنلیکونو ته 
  )رسیدي(رسیدنه

اري د اد
فساد له لې 
د اصلي 

او  جرمونو
پیسو وینلو 
پر واندې د 
مبارزې په 
برخه کې 
همکاري او 

  همغي

  
  

داخلي او 
بهرنیو 

غوتنلیکونو 
  ته رسیدنه

  
  

د ادارو لخوا د کنو د 
، د سمونونو او اغیزناکتیا

د اداري فساد پر واندې 
  د مبارزې زیاتوالی

  
  
  

د ستراتیژي 
  پنم محور

۳۰ 
ونه

لیک
تن

غو
  

۳۰ 
ونه

لیک
تن

غو
  

۳۰ 
ونه

لیک
تن

غو
  

۳۰ 
ونه

لیک
تن

غو
  

  

 ۳۰د بهرنیو   
ورودي 

)Inbound (
غوتنلیکونو ته 

  رسیدنه

۷ 
ونه

لیک
تن

غو
  

۷ 
ونه

لیک
تن

غو
  

۷ 
ونه

لیک
تن

غو
  

۷ 
ونه

لیک
تن

غو
  

  

  د پیسو وینلو او له جرمونو خه د ترالسه شویو عوایدو د مخنیو د قانون په اه د ادارو د ظرفیت لوول : شپم لومیتوب  ۶
د تمې و   بنسیزې کنې  شمېره

  پایلې
محور یا   اغیزې  شاخصونه

  ژمنه
  مالي کال ۱۳۹۷د 

  ربعه ۴ربعه    ۳ربعه    ۲ربعه     ۱
  خطرونه

وینلو او  د پیسو د  ۶.۱
له جرمونو خه د 
ترالسه شویو 
 عوایدو د مخنیو

د  ۶د قانون په اه 
روزنیزو 

پرورامونو 
   جوول

د ادارو د 
کارکوونکو 

او  د پوهې
د  ظرفیت

  کچې لوول

په هېواد کې 
د قانون 
تنفیذوونکي 

ادارې، 
،ارنوال 

مرکونه، د 
بیمې 

شرکتونه او 
لي د پو
خدمتونو 
واندې 
  کوونکي

سو د وینلو او له د پی
جرمونو خه د ترالسه 
 شویو عوایدو د مخنیو
د قانون د حکمونو په 
تطبیق کې د ادارو د 

  اغیزناک زیاتول

 د ستراتیژ
  پنم محور

  
  
  
  
۱ 

پرو
  رام

  
  
  
  
۱ 

پرو
  رام

  
  
  
  
۱ 

پرو
  رام

  
  
  
  
۲ 

پرو
  رام

  

د خطرونو د   ۶.۲
مدیریت د پیاوتیا 
او د اشخاخو د 
شکمنو پیسو د 
پیژندلو لپاره مالي 
ادارو او بانکونو 
لپاره د الروونو 
جوول او واندې 

  کول

د اشخاصو د 
شکمنو پیسو 
په پیژندلو 
کې د مالي 
ادارو د 
خطرونو د 
مدیریت او 

وتیا 
  پیاوتیا 

 ۱مقررې،  ۵
الروود او 

کنالره  ۱
ه یې خپر

  هد کې

د خطرونو په مدیریت او 
 شکمنو د اشخاصو د

 د کې پیژندلو په پیسو
او بانکونو د  ادارو مالي
  زیاتوالی وتیا

  
  

 د ستراتیژ
  پنم محور

          

            د بانکي او غیر بانکي  ارنیزې د پیسو د د هر اخیزو او   ۶.۳



نو اختصاصي ار
په الره اچول او د 
پیسو د وینلو او 
له جرمونو خه د 
ترالسه شویو 
عوایدو د مخنیوی 

 تطبیق لهد قانون 
  راپور ورکونه خه

وینلو او له 
جرمونو 

خه د 
ترالسه شویو 
عوایدو د 
مخنیو د 
قانون او 

اوندې 
مقررې 

اغیزناکه 
  تطبیق 

راپور 
  ورکونې

ادارو لخوا د پیسو د 
 جرمونو له او وینلو

 شویو ترالسه د خه
 د مخنیو د عوایدو

او اوندې مقررې  قانون
 ا خه د له تطبیق

  ترالسه کول

  
  
 ستراتیژ د

  محور پنم

  
  

۲۵٪  

  
  

۲۵٪  

  
  

۲۵٪  

  
  

۳۵٪  

  د اتومات اداینیز سیستم تطبیق: اووم لومیتوب  ۷
د تمې و   بنسیزې کنې  شمېره

  پایلې
محور یا   اغیزې  شاخصونه

  ژمنه
  مالي کال ۱۳۹۷د 

  ربعه ۴ربعه    ۳ربعه    ۲ربعه     ۱
  خطرونه

د اتومات اداینیز   ۷.۱
سیستم نصبول او 
په الره 

(اچول
Automated 

Transfer 
System(ATS), 

Central 
Securities 

Depository 
(CSD), 

Automated 
Clearing 

House (ACH) 
and Real 
Time Gross 
Settlement(R

TGS)(  

په اداینیزو 
پروسو کې 

روتیا، 
اغیزناکتیا او 

  ورتیا

شوی نصب 
اتومات 
اداینیز 

سیستم او د 
دې سیستم 
له الرې 
ترسره شوې 
لیدونې او 

  اداینې

د اداینیزو پروسو روتیا او 
  اغیزناکتیا

 د ستراتیژ
  پنم محور

  
  
  

۲۰٪  

  
  
  

۲۰٪  

  
  
  

۳۰٪  

  
  
  

۳۰٪  

  

  د داخلي تفتیش: اتم لومیتوب  ۸
د تمې و   بنسیزې کنې  شمېره

  پایلې
محور یا   اغیزې  شاخصونه

  ژمنه
  مالي کال ۱۳۹۷د 

  ربعه ۴ربعه    ۳ربعه    ۲ربعه     ۱
  خطرونه

د ولو ناظر ادارې    ۸.۱
د پیاوتیا په موخه 
د تصدیق شوي 

د  لنېداخلي پ
مدرک پیدا 

 Certified(کول
Internal 
Auditor(  

د افغانستان 
بانک د ولو 
ناظر په 
ادارې کې د 

اغیزناکتیا، 
ورتیا، 

مولدیت او 
 ولیزه
اتو د اجرا

  کچې لوول 

تصدیق 
شوی داخلي 

  پلوونکی
)Certified 

Internal 
Auditor(  

  
  
  
  
  
  

د افغانستان بانک د 
) تفتیش(داخلي پلنې 

  پیاوتیا

  
  
  

په اجرااتو 
کې د 
روتیا او 

اغیزناکتیا 
په برخه 
کې د 

افغانستان 

  
  
  

۲۰٪  

  
  
  

۲۵٪  

  
  
  

۲۵٪  

  
  
  

۳۰٪  

  



۸.۲   د خطر پر بنس
 Risk(پلنه 
Based 

Internal 
Audit(  

د ولو ناظر 
د ادارې د 

اجرااتو 
متودولوژي 

به ېری د 
داخلي پلنې 
 یوید انس
له معیارونو 
سره عیاره 

  شي

    بانک ژمنه  
  
  

۴۰٪  

  
  
  

۱۰٪  

  
  
  

۱۰٪  

  
  
  

۱۰٪  

  

  مالي کال د عمل پالن ۱۳۹۷د افغانستان بانک د 

به  )Risk Based Internal Auditد خطر پر بنس پلنه یا ( شمېرې بنسیزه کنه  ۸.۲د د یادونې و ده چې 
  . مالي کال په اودو کې پالن شوې ده ۱۳۹۷سلنه یې د  ۷۰شي چې  هکال تر نیمايي پورې بشپ ۲۰۱۹د 


