
کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

A 11.0 59 1 1397 مرکزی کابل ریاست های مالی واداری ، پالن وپالیسی و منابع بشری

B 3.0 10 4 1397 محلی بلخ ریاست اطالعات وفرهنگ والیت بلخ

C 0.0 10 2 95-97 محلی بامیان ریاست اطالعات وفرهنگ والیت بامیان

A 5.0 12 3 1397 محلی هرات ریاست اطالعات وفرهنگ والیت هرات

C 0.0 10 1 95-97 محلی پروان ریاست اطالعات وفرهنگ والیت پروان

C 2.0 13 2 1397 تصدیها هرات تصدی مطبعه آزادی والیت هرات 

C 2.0 10 1 95-97 تصدیها بلخ نمایندگی مطبعه ازادی والیت بلخ

A 15.0 78 3 1397 مرکزی کابل  مرکزوزارت وریاست زیربناها وامورنقدی سالنگها 

A 5.0 15 1 1397 محلی هرات ریاست فواید عامه والیت هرات

B 4.0 10 3 95-97 محلی بغالن  ریاست فواید عامه والیت بغالن 

A 5.0 15 4 95-97 محلی پروان ریاست فواید عامه والیت  پروان 

A 6.0 16 4 1397 محلی بلخ ریاست فواید عامه والیت  بلخ

A 5.0 12 4 1397 محلی کندهار ریاست فواید عامه والیت  کندهار

A 6.0 10 1 95-97 محلی کاپیسا ریاست فواید عامه والیت کاپیسا

A 6.0 10 1 96-97 محلی خوست ریاست فواید عامه والیت  خوست

A 7.0 8 1 96-97 محلی لغمان ریاست فواید عامه والیت لغمان

A 7.0 11 2 1397 محلی ننگرهار ریاست فواید عامه والیت ننگرهار

A 7.0 8 2 96-97 محلی نیمروز ریاست فواید عامه والیت نیمروز

C 2.0 10 1 95-97 محلی زابل ریاست فواید عامه والیت زابل

B 3.0 10 2 95-97 محلی کنرها ریاست فواید عامه والیت  کنرها

B 4.0 10 2 95-97 محلی بدخشان ریاست فواید عامه والیت بدخشان

A 5.0 59 1 1397 مرکزی کابل
ریاستهای مالی وخدمات، منابع بشری وانسجام فعالیت های مؤسسات 

غیردولتی

C 1.0 10 4 1397 محلی هرات ریاست اقتصاد والیت هرات

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط
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C 1.0 10 3 95-97 محلی بلخ ریاست اقتصاد والیت بلخ

A 7.0 54 2 1397 مرکزی کابل مرکزوزارت 

C 2.0 20 3 96-97 محلی ننگرهار ریاست سرحدات وقبایل والیت ننگرهار

C 1.0 8 2 95-97 محلی بلخ ریاست سرحدات وقبایل والیت بلخ 

C 1.0 10 4 95-97 محلی هرات ریاست سرحدات وقبایل والیت هرات

A 5.0 38 1 1397 مرکزی کابل مرکزوزارت 

C 1.0 10 1 96-97 محلی بلخ ریاست امورزنان والیت بلخ

C 0.0 9 1 سال اخیر3 محلی کاپیسا ریاست امورزنان والیت کاپیسا

C 1.0 10 2 97الی  محلی تخار ریاست امورزنان والیت تخار 

A 15.0 95 2 1397 مرکزی کابل
ریاست های مالی ،تدارکات ، تنظیم عینیات ، مخابره ، مبارزه علیه 

تروریزم  ، معینیت اداری وریاست ساختمانی

B 4.0 24 4 1397 عواید کابل ریاست پاسپورت وحوزه های مربوط

A 10.0 59 1 1397 مرکزی کابل ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها

C 0.0 43 1 95-97 مرکزی کابل قوماندانی پولیس سرحدی

B 4.0 38 2 1397 تصدیها کابل تصدی محابس

A 5.0 38 2 1397 شاروالیها کابل مدیریت عمومی ترافیک

A 5.0 38 1 1397 تصدیها کابل تصدی امنیتی

C 0.0 29 2 1397 مرکزی کابل ( بستر 300شفاخانه )ریاست خدمات صحیه 

C 0.0 38 1 96-97 مرکزی کابل (اکادمی پولیس )قوماندانی عمومی تعلیم وتربیه 

A 12.0 59 1 1397 مرکزی کابل ( آسمایی کابل101قوماندانی زون )قوماندانی امنیه  

B 4.0 10 3 95-97 محلی بلخ والیت بلخ (تربیه ساتنمنان  )اکادمی پولیس 

A 5.0 13 2 1397 محلی کندهار قوماندانی پولیس زون والیت کندهار

A 13.0 30 2 1397 محلی کندهار قوماندانی امنیه والیت کندهار

A 12.0 45 1 1397 محلی هرات قوماندانی امنیه والیت هرات
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط
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A 13.0 30 1 1397 محلی بلخ قوماندانی امنیه والیت بلخ

A 10.0 30 1 1397 محلی ننگرهار قوماندانی امنیه والیت ننگرهار

A 12.0 25 1 1397 محلی پروان قوماندانی امنیه والیت پروان

A 12.0 20 1 1397 محلی بغالن قوماندانی امنیه والیت بغالن

A 12.0 20 2 1397 محلی غزنی قوماندانی امنیه والیت غزنی

A 11.0 20 1 1397 محلی جوزجان قوماندانی امنیه والیت جوزجان 

A 6.0 18 2 1397 محلی کنرها قوماندانی امنیه والیت کنرها

A 11.0 15 2 96-97 محلی فراه قوماندانی امنیه والیت فراه  

A 10.0 20 3 1397 محلی تخار قوماندانی امنیه والیت تخار

A 9.0 30 3 1397 محلی کاپیسا قوماندانی امنیه والیت کاپیسا

A 5.0 25 3 1397 محلی بامیان قوماندانی امنیه والیت بامیان

A 5.0 20 2 1397 محلی وردک قوماندانی امنیه والیت وردک

A 8.0 15 4 1397 محلی لوگر قوماندانی امنیه والیت لوگر

A 8.0 25 1 1397 محلی خوست قوماندانی امنیه والیت خوست

A 10.0 15 2 1397 محلی نیمروز قوماندانی امنیه والیت نیمروز

A 6.0 20 1 96-97 محلی کندز قوماندانی امنیه والیت کندز

A 9.0 20 1 1397 محلی بادغیس قوماندانی امنیه والیت بادغیس

A 5.0 20 1 1397 محلی زابل قوماندانی امنیه والیت زابل

A 10.0 15 2 1397 محلی پنجشیر قوماندانی امنیه والیت پنجشیر

A 8.0 20 3 1397 محلی هرات مدیریت عمومی محبس والیت هرات 

A 5.0 10 2 1397 محلی بلخ آمریت محبس والیت بلخ

A 7.0 15 4 1397 محلی ننگرهار آمریت محبس والیت ننگرهار

A 7.0 10 1 96-97 محلی جوزجان آمریت محبس والیت جوزجان

C 0.0 10 3 96-97 محلی نیمروز آمریت محبس والیت نیمروز

A 5.0 10 1 1397 محلی کاپیسا آمریت محبس والیت کاپیسا
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط
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A 7.0 10 3 1397 محلی کندهار آمریت محبس والیت کندهار

B 4.0 13 3 96-97 محلی سمنگان آمریت محبس والیت سمنگان

A 9.0 59 1 96-97 مرکزی کابل ریاست های اداری ومنابع بشری

A 6.0 21 1 1397 تصدیها کابل تصدی مطبعه صکوک

A 5.0 54 4 1397 مرکزی کابل ریاست خزینه تقاعد

B 3.0 10 3 96-97 تصدیها بلخ تصدی نساجی افغان والیت بلخ

B 3.0 10 1 96-97 تصدیها بلخ آمریت بیمه ملی افغان والیت  بلخ

C 0.0 15 1 95-97 تصدیها هرات بیمه ملی افغان والیت هرات 

A 8.0 54 2 96-97 تصدیها کابل شرکت هوتل  انتر کانتیننتل

A 5.0 75 3 1397 عواید کابل (حوزه های مالیاتی )  ریاست عمومی عواید زون مرکز   

A 5.0 59 1 1397 عواید کابل ریاست مالیه دهنده گان متوسط

A 5.0 59 1 1397 عواید کابل ریاست مالیه دهنده گان بزرگ 

A 5.0 43 4 1397 عواید کابل آمریت گمرک میدان هوائی بین المللی حامد کرزی

A 7.0 43 4 1397 عواید کابل ریاست گمرک کابل

A 7.0 30 3 1397 عواید نیمروز ریاست گمرک والیت نیمروز

A 7.0 33 2 1397 عواید ننگرهار ریاست گمرک والیت ننگرهار

A 9.0 40 2 1397 عواید هرات ریاست گمرک والیت هرات

A 11.0 35 1 1397 عواید بلخ ریاست گمرک والیت بلخ

A 7.0 50 3 1397 عواید کندهار ریاست گمرک والیت کندهار

A 7.0 12 1 1397 عواید کندز ریاست گمرک والیت  کندز

B 3.0 13 2 1397 عواید بدخشان مدیریت عمومی گمرک محصولی بدخشان

A 8.0 28 4 96-97 عواید فاریاب ریاست گمرک محصولی بندر آقینه

C 0.0 15 3 95-97 عواید تخار مدیریت گمرک والیت تخار

A 7.0 10 2 95-97 عواید کنرها مدیریت عمومی گمرک والیت کنرها
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط
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A 5.0 13 4 96-97 عواید فراه ریاست گمرک والیت فراه

A 11.0 15 2 1397 تصدیها بلخ (استراس)آمریت خدمات بندری حیرتان 

B 3.0 30 3 1397 عواید/محلی هرات مستوفیت والیت هرات

B 3.0 23 2 1397 عواید/محلی بلخ مستوفیت والیت بلخ

A 6.0 12 3 1397 عواید/محلی بامیان مستوفیت والیت بامیان

B 4.0 10 2 96-97 عواید/محلی فراه مستوفیت والیت فراه

B 4.0 10 2 96-97 عواید/محلی پنجشیر مستوفیت والیت پنجشیر

B 3.0 10 2 96-97 عواید/محلی بدخشان مستوفیت والیت  بدخشان

B 3.0 10 1 96-97 عواید/محلی زابل مستوفیت والیت زابل

A 7.0 15 3 96-97 عواید/محلی بغالن مستوفیت والیت بغالن

C 2.0 10 4 1397 عواید/محلی لوگر مستوفیت والیت لوگر

A 7.0 10 1 96-97 عواید/محلی پکتیا مستوفیت والیت پکتیا

A 5.0 12 2 1397 عواید/محلی نیمروز مستوفیت والیت نیمروز

A 5.0 12 4 1397 عواید/محلی کاپیسا مستوفیت والیت کاپیسا

B 3.0 10 1 1397 عواید/محلی بادغیس مستوفیت والیت بادغیس

B 3.0 15 1 96-97 عواید/محلی پروان مستوفیت والیت پروان

A 7.0 15 2 96-97 عواید/محلی ننگرهار مستوفیت والیت ننگرهار

A 7.0 10 1 96-97 عواید/محلی جوزجان مستوفیت والیت جوزجان

A 5.0 15 2 95-97 عواید/محلی غزنی مستوفیت والیت غزنی

A 5.0 17 3 1397 عواید/محلی سمنگان مستوفیت والیت سمنگان

A 6.0 13 2 1397 عواید/محلی وردک مستوفیت والیت وردک

A 8.0 13 1 1397 عواید/محلی کندهار مستوفیت والیت کندهار

A 7.0 15 1 96-97 عواید/محلی خوست مستوفیت والیت خوست

A 11.0 104 3 1397 مرکزی کابل
ریاست های  اداری،مالی ، تدارکات ، استاک مرکزی ، ساختمانی پالن،منابع 

بشری وآمریت ورکشاپ ها
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط
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A 6.0 43 3 1397 مرکزی کابل ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان

A 6.0 43 3 96-97 مرکزی کابل ریاست شفاخانه رابعه بلخی

A 5.0 27 1 95-97 مرکزی کابل ریاست شفاخانه انتانی

C 2.0 31 3 95-97 مرکزی کابل ریاست شفاخانه اتاترک

A 5.0 27 1 96-97 مرکزی کابل ریاست شفاخانه ماللی زیژنتون

C 0.0 27 1 95-97 مرکزی کابل ریاست شفاخانه نور

A 5.0 29 2 1397 مرکزی کابل ریاست شفاخانه استقالل

B 3.0 32 1 96-97 مرکزی کابل ریاست شفاخانه ستوماتولوژی

C 2.0 27 1 1397 مرکزی کابل ریاست شفاخانه جمهوریت

C 0.0 43 3 سال اخیر3 مرکزی کابل ریاست شفاخانه سناتورجنت گل

C 0.0 43 3 سال اخیر3 مرکزی کابل ریاست شفاخانه احیای مجدد

C 0.0 21 3 سال اخیر3 مرکزی کابل ریاست شفاخانه شیخ زاهد

C 0.0 29 3 سال اخیر3 مرکزی کابل ریاست شفاخانه کنترول امراض ساری افغان جاپان

C 0.0 32 3 سال اخیر3 مرکزی کابل  بستر دشت برچی100ریاست شفاخانه 

C 0.0 32 3 سال اخیر3 مرکزی کابل  بستر  دشت برچی50ریاست شفاخانه 

C 2.0 21 1 95-97 مرکزی کابل ریاست شفاخانه توبرکلوز

A 5.0 32 1 95-97 مرکزی کابل  بستر102ریاست شفاخانه 

C 0.0 10 3 95-97 مرکزی کابل ریاست خدمات طب عدلی

A 5.0 43 3 1397 مرکزی کابل ریاست شفاخانه صحت طفل

C 0.0 32 1 95-97 مرکزی کابل پولی کلینیک مرکزی

C 0.0 21 1 95-97 مرکزی کابل ریاست شفاخانه صحت روانی

A 6.0 16 2 1397 تصدیها کابل تصدی امورفارمسی

A 5.0 15 3 1397 محلی کندهار ریاست صحت عامه والیت کندهار

B 4.0 10 2 1397 محلی هرات ریاست صحت عامه والیت هرات
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط
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A 9.0 10 2 1397 محلی بلخ ریاست صحت عامه والیت بلخ

B 3.0 25 3 1397 محلی ننگرهار ریاست صحت عامه والیت ننگرهار

C 2.0 10 2 95-97 محلی کنرها ریاست صحت عامه والیت کنرها

A 7.0 10 3 96-97 محلی کاپیسا ریاست صحت عامه والیت  کاپیسا

B 3.0 12 2 1397 محلی پنجشیر ریاست صحت عامه والیت  پنجشیر

C 2.0 8 2 95-97 محلی نیمروز ریاست صحت عامه والیت  نیمروز

C 2.0 10 2 95-97 محلی تخار ریاست صحت عامه والیت تخار

B 3.0 10 1 95-97 محلی خوست ریاست صحت عامه والیت خوست 

A 8.0 10 2 1397 محلی پروان ریاست صحت عامه والیت پروان

A 6.0 8 1 96-97 محلی کندز ریاست صحت عامه والیت کندز

B 3.0 10 3 95-97 محلی بامیان ریاست صحت عامه  والیت بامیان

A 13.0 63 3 1397 مرکزی کابل  ریاست های اداری ، امورقنسلی و منابع بشری

C 0.0 13 3 95-97 مرکزی بنگله دیش ا مقیم داکه.ا.سفارت ج

B 3.0 22 2 95-97 مرکزی ناروی ا مقیم اسلو.ا.سفارت ج

B 3.0 22 2 95-97 مرکزی ایتالیا ا مقیم روم.ا.سفارت ج

B 3.0 22 2 سال اخیر3 مرکزی سویدن ا مقیم سویدن.ا.سفارت ج

C 0.0 13 3 سال اخیر3 مرکزی سریالنکا ا مقیم کلمبو.ا.سفارت ج

C 1.0 20 3 95-97 مرکزی قرغزستان ا مقیم بشکیک .ا.سفارت ج

C 0.0 13 3 95-97 مرکزی بلغاریا ا مقیم صوفیه .ا.سفارت ج

C 0.0 23 3 95-97 مرکزی عمان ا مقیم مقسط.ا.سفارت ج

C 0.0 20 3 سال اخیر3 مرکزی عراق ا مقیم بغداد .ا.سفارت ج

B 4.0 18 2 95-97 مرکزی تاجکستان ا مقیم دوشنبه.ا.سفارت ج

B 3.0 10 2 95-97 مرکزی تاجکستان ا مقیم خاروغ.ا.جنرال قنسلی ج

C 0.0 18 3 95-97 مرکزی جاپان ا مقیم توکیو.ا.سفارت ج
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1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

C 0.0 18 3 95-97 مرکزی کوریا ا مقیم کوریای جنوبی .ا.سفارت ج

A 5.0 22 2 95-97 مرکزی چین ا مقیم بیجنگ.ا.سفارت ج

C 1.0 13 2 95-97 محلی کندهار ریاست ارتباط خارجه والیت کندهار

B 3.0 10 1 1397 محلی بلخ ریاست امورخارجه والیت بلخ

B 4.0 10 4 96-97 محلی هرات ریاست ارتباط خارجه والیت هرات

B 3.0 10 1 96-97 محلی ننگرهار ریاست ارتباط خارجه والیت ننگرهار

A 13.0 59 1 96-97 مرکزی کابل
ریاست های مالی ،تدارکات،منابع بشری، کادستروسکرتریت کمیته وزرا ، 

پروژه های انکشافی، پطرولیم وخدمات

C 2.0 10 2 96-97 محلی بدخشان ریاست استخراج معادن والیت بدخشان 

B 3.0 10 1 95-97 محلی جوزجان ریاست استخراج معادن والیت جوزجان

B 4.0 8 4 95-97 محلی کاپیسا آمریت استخراج معادن والیت کاپیسا

B 3.0 10 3 95-97 محلی تخار آمریت استخراج معادن والیت تخار

A 5.0 10 4 1397 محلی ننگرهار آمریت استخراج معادن والیت ننگرهار

B 3.0 8 2 95-97 محلی کنرها آمریت استخراج معادن والیت کنرها

B 3.0 13 2 95-97 محلی بامیان آمریت استخراج معادن والیت بامیان

C 0.0 10 1 95-97 محلی پروان آمریت استخراج معادن والیت پروان

B 3.0 10 4 1397 محلی بلخ ریاست استخراج معادن والیت بلخ

A 12.0 55 3 1397 تصدیها بلخ تصدی کود وبرق والیت بلخ

A 6.0 83 3 1397 مرکزی کابل مرکزوزارت

A 7.0 61 3 1397 مرکزی کابل ریاست معارف شهرکابل 

C 0.0 43 4 95-97 مرکزی کابل معینیت تعلیمات اسالمی

B 4.0 38 1 1397 مرکزی کابل معینیت سواد حیاتی

C 0.0 59 1 95-97 مرکزی کابل ریاست انکشاف تعمیرات 

A 9.0 10 2 1397 محلی بلخ ریاست معارف والیت بلخ

A 7.0 15 1 1397 محلی هرات ریاست معارف والیت هرات
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

A 7.0 10 1 1397 محلی کندهار ریاست معارف والیت کندهار

C 2.0 10 3 95-97 محلی تخار ریاست معارف والیت تخار

A 9.0 10 2 1397 محلی ننگرهار ریاست معارف والیت ننگرهار

A 7.0 15 3 96-97 محلی کاپیسا ریاست معارف والیت کاپیسا

A 8.0 10 2 96-97 محلی وردک ریاست معارف والیت وردک

A 9.0 13 2 96-97 محلی پروان ریاست معارف والیت پروان

A 7.0 7 2 95-97 محلی کنرها ریاست معارف والیت کنرها 

B 3.0 10 1 96-97 محلی زابل ریاست معارف والیت زابل

A 9.0 10 1 95-97 محلی بادغیس ریاست معارف والیت بادغیس

A 7.0 10 2 95-97 محلی پنجشیر ریاست معارف والیت پنجشیر

A 10.0 54 2 1397 مرکزی کابل
ریاستهای مالی، تدارکات،واحد حمایت ازپروژه ، منابع بشری وانسجام 

سازمان های اجتماعی

C 0.0 8 2 97الی  محلی پنجشیر ریاست عدلیه والیت پنجشیر 

B 4.0 10 3 96-97 محلی بلخ ریاست عدلیه والیت بلخ

B 4.0 10 1 96-97 محلی ننگرهار ریاست عدلیه والیت ننگرهار

A 9.0 59 1 1397 مرکزی کابل مرکز وزارت

B 3.0 15 3 1397 محلی هرات ریاست امورمهاجرین وعودت کنندگان والیت هرات  

B 3.0 10 4 1397 محلی بلخ ریاست امورمهاجرین وعودت کنندگان والیت بلخ

B 3.0 13 4 96-97 محلی پروان ریاست امورمهاجرین وعودت کنندگان والیت پروان

C 0.0 8 1 95-97 محلی کاپیسا ریاست امورمهاجرین وعودت کنندگان والیت کاپیسا

B 3.0 8 1 96-97 محلی لغمان ریاست امورمهاجرین وعودت کنندگان والیت لغمان

B 3.0 10 1 سال اخیر3 محلی بادغیس ریاست امورمهاجرین وعودت کنندگان والیت بادغیس

A 14.0 54 2 1397 مرکزی کابل
ریاست اداری،مالی وحسابی،تهیه وتدارکات،منابع بشری وریاست پروژه 

های انکشافی

C 0.0 34 2 95-97 مرکزی کابل ریاست کودکستانها 

C 2.0 29 2 95-97 مرکزی کابل ریاست روزنتون 
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

A 8.0 10 3 96-97 محلی بلخ ریاست کارواموراجتماعی، شهداومعلولین والیت بلخ

B 4.0 10 2 95-97 محلی بدخشان ریاست کارواموراجتماعی، شهداومعلولین والیت بدخشان

A 8.0 15 3 1397 محلی هرات ریاست کارواموراجتماعی، شهداومعلولین والیت هرات

B 3.0 10 1 95-97 محلی بغالن ریاست کارواموراجتماعی، شهداومعلولین والیت بغالن

A 7.0 8 1 95-97 محلی کاپیسا ریاست کارواموراجتماعی، شهداومعلولین والیت کاپیسا

A 7.0 10 1 96-97 محلی پروان ریاست کارواموراجتماعی، شهداومعلولین والیت پروان

A 6.0 8 1 95-97 محلی لغمان ریاست کارواموراجتماعی، شهداومعلولین والیت لغمان

A 14.0 29 2 1397 تصدیها کابل تصدی ساختمانی بنائی 

A 6.0 30 3 1397 تصدیها کابل تصدی ساختمانی افغانی 

B 4.0 13 1 95-97 تصدیها کندهار تصدی ساختمانی افغانی والیت کندهار

C 0.0 12 2 سال اخیر3 محلی بامیان ریاست امورشهر سازی والیت بامیان

C 2.0 15 3 1397 محلی هرات ریاست  امورشهر سازی والیت هرات

C 2.0 8 1 95-97 محلی ننگرهار ریاست  امورشهر سازی والیت ننگرهار

C 2.0 12 4 1397 محلی بلخ ریاست امور شهر سازی والیت بلخ

A 6.0 27 3 1397 تصدیها کابل تصدی ساختمانی خانه سازی 

A 10.0 54 2 1397 مرکزی کابل ریاست های حج وزیارت وریاست اوقاف

B 4.0 8 1 96-97 محلی کندهار ریاست حج واوقاف والیت کندهار

A 6.0 15 3 96-97 محلی ننگرهار ریاست حج واوقاف والیت ننگرهار

C 0.0 10 4 سال اخیر3 محلی پروان ریاست حج واوقاف والیت پروان

C 0.0 8 1 سال اخیر3 محلی لغمان ریاست حج واوقاف والیت لغمان

C 0.0 10 1 95-97 محلی بغالن ریاست حج واوقاف والیت بغالن

C 1.0 10 2 1397 محلی بلخ ریاست ارشاد،حج واوقاف والیت بلخ

A 5.0 15 4 1397 محلی هرات ریاست ارشاد،حج واوقاف والیت هرات

A 13.0 95 2 1397 مرکزی کابل ریاستهای مالی،خریداری ،لوژستیک وقوماندانی عمومی دیپوها
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

B 3.0 54 2 1397 مرکزی کابل ریاست ساختمانی واداره امالک 

C 0.0 59 1 95-97 مرکزی کابل قوماندانی لوای حمایه 

A 10.0 39 4 96-97 تصدیها کابل تصدی مسلخ 

C 0.0 46 3 96-97 مرکزی کابل قوماندانی قول اردوی قوای هوائی 

A 5.0 47 4 1397 مرکزی کابل قوماندانی عمومی قوت های نظم عامه  

C 0.0 59 1 95-97 مرکزی کابل
اکادمی ملی نظامی ، پوهنتون مارشال فهیم و )قوماندانی واحد تعلیم وتربیه 

(حربی شونحی 

A 14.0 50 2 1397 محلی کندهار کندهار (نظم عامه وقوای سرحدی)اتل  (205)قول اردوی 

A 10.0 70 1 1397 محلی هرات هرات (نظم عامه وقوای سرحدی )ظفر (207)قول اردوی 

A 12.0 50 1 1397 محلی بلخ بلخ (نظم عامه وقوای سرحدی )شاهین  (209)قول اردوی 

A 10.0 55 4 1397 محلی ننگرهار ننگرهار(نظم عامه و سرحدی)سیالب  (201) قول اردوی 

A 13.0 30 1 1397 محلی پکتیا والیت پکتیا(نظم عامه )تندر (203)قوماندانی قول اردوی 

A 13.0 50 1 1397 محلی هلمند میوند والیت هلمند (215)قول اردوی نمبر

A 15.0 54 2 1397 مرکزی کابل ریاستهای اداری،مالی ، تدارکات ومنابع بشری

A 14.0 54 2 1397 تصدیها کابل شرکت افغان تیلی کام 

C 2.0 10 1 1397 محلی هرات ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی والیت هرات

C 2.0 12 4 95-97 محلی کندهار ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی والیت کندهار

A 11.0 104 3 1397 مرکزی کابل ریاست های اداری،مالی ، تدارکات ومنابع بشری

B 3.0 10 3 95-97 تصدیها هرات ریاست سیلوی والیت هرات

A 6.0 10 1 1397 محلی ننگرهار ریاست کانال والیت ننگرهار

A 5.0 20 3 1397 محلی هرات ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت هرات

A 5.0 10 2 1397 محلی بلخ ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت بلخ

B 4.0 10 2 95-97 محلی پنجشیر ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت پنجشیر

A 6.0 30 3 1397 محلی ننگرهار ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت ننگرهار

A 6.0 12 3 95-97 محلی بغالن  ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت بغالن 

Page 11



کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

B 3.0 10 2 1397 محلی کندهار ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت کندهار

B 4.0 8 4 95-97 محلی لوگر ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت لوگر

A 5.0 10 1 95-97 محلی کاپیسا ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت کاپیسا

A 5.0 10 3 95-97 محلی تخار ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری والیت تخار

A 11.0 59 1 1397 مرکزی کابل
ریاست های مالی واداری،تقدیدازاجراات خوب،تهیه وتدارکات ومنابع 

بشری

C 0.0 10 1 1397 محلی هرات ریاست مبارزه علیه مواد مخدروالیت هرات

C 1.0 12 1 95-97 محلی کندهار ریاست مبارزه علیه مواد مخدروالیت کندهار

C 1.0 8 1 96-97 محلی ننگرهار ریاست مبارزه علیه مواد مخدروالیت ننگرهار

C 1.0 8 1 96-97 محلی بلخ ریاست مبارزه علیه مواد مخدروالیت بلخ

A 10.0 78 3 1397 مرکزی کابل ریاستهای اداری،مالی،تدارکات،منابع بشری ،نظارت وارزیابی

B 3.0 10 1 1397 محلی ننگرهار ریاست انکشاف دهات والیت ننگرهار

B 3.0 10 4 1397 محلی بلخ ریاست انکشاف دهات والیت بلخ

B 3.0 10 4 95-97 محلی کاپیسا ریاست انکشاف دهات والیت کاپیسا 

B 3.0 12 2 96-97 محلی تخار ریاست انکشاف دهات والیت تخار

C 1.0 10 3 95-97 محلی بغالن ریاست انکشاف دهات والیت بغالن

B 3.0 15 3 1397 محلی هرات ریاست انکشاف دهات والیت هرات

A 5.0 39 4 95-97 مرکزی کابل ریاست پوهنتون تعلیم وتربیه 

A 6.0 27 4 96-97 مرکزی کابل ریاست پوهنتون طبی کابل

A 8.0 24 4 95-97 مرکزی کابل ریاست پوهنتون پولی تخنیک 

A 9.0 39 4 96-97 مرکزی کابل ریاست پوهنتون کابل

A 5.0 24 4 96-97 مرکزی کابل ریاست شفاخانه میوند 

A 7.0 24 4 96-97 مرکزی کابل ریاست شفاخانه علی آباد 

A 6.0 18 3 1397 محلی کندهار ریاست پوهنتون والیت  کندهار
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

A 8.0 22 4 1397 محلی هرات ریاست پوهنتون والیت  هرات

A 8.0 15 4 1397 محلی بلخ ریاست پوهنتون والیت  بلخ

A 6.0 10 1 96-97 محلی جوزجان ریاست پوهنتون والیت  جوزجان

A 5.0 30 3 1397 محلی ننگرهار ریاست پوهنتون والیت ننگرهار

C 1.0 15 3 96-97 محلی سمنگان ریاست پوهنتون والیت سمنگان

A 5.0 10 2 95-97 محلی بامیان ریاست پوهنتون والیت بامیان

A 7.0 8 4 1397 محلی کاپیسا ریاست پوهنتون البیرونی والیت کاپیسا

A 6.0 59 1 1397 مرکزی کابل ریاست های اداری ، پالن ومنابع بشری

A 8.0 27 3 96-97 تصدیها کابل تصدی مسافربری ملی بس

B 4.0 15 2 96-97 تصدیها ننگرهار آمریت مسافربری ملی بس والیت ننگرهار

B 3.0 15 1 95-97 تصدیها کندهار تصدی مسافربری ملی بس والیت کندهار

B 3.0 13 2 96-97 تصدیها بلخ آمریت ملی بس والیت بلخ

B 4.0 13 2 96-97 تصدیها هرات آمریت ملی بس والیت هرات

A 8.0 24 4 1397 تصدیها کابل تصدی باربری مرکز

C 0.0 15 1 سال اخیر3 تصدیها هرات آمریت تصدی باربری مرکز هرات 

A 9.0 50 4 1397 عواید کابل ریاست هم آهنگی وتنظیم اموروالیات

B 4.0 20 4 1397 عواید کندهار ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی والیت  کندهار

A 8.0 15 2 1397 عواید هرات ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی والیت هرات

A 5.0 15 2 1397 عواید ننگرهار ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی والیت ننگرهار

B 4.0 10 1 1397 عواید بلخ ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی والیت بلخ

B 3.0 12 2 1397 عواید پروان آمریت تنظیم ترانسپورت زمینی والیت پروان

C 0.0 15 2 1397 عواید غزنی ریاست تنظیم  ترانسپورت زمینی  والیت غزنی

C 1.0 10 1 96-97 عواید لغمان ریاست تنظیم  ترانسپورت زمینی  والیت لغمان

C 1.0 10 2 96-97 عواید پنجشیر ریاست تنظیم  ترانسپورت زمینی  والیت پنجشیر
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

C 0.0 10 2 1397 عواید نیمروز ریاست تنظیم  ترانسپورت زمینی  والیت نیمروز

B 3.0 10 3 96-97 عواید بامیان ریاست تنظیم  ترانسپورت زمینی  والیت بامیان

B 3.0 15 1 1397 عواید کاپیسا ریاست تنظیم  ترانسپورت زمینی والیت کاپیسا

A 5.0 10 2 1397 عواید بلخ ریاست تنظیم  ترانسپورت زمینی بندرحیرتان 

C 0.0 10 1 96-97 عواید پکتیا ریاست تنظیم  ترانسپورت زمینی والیت پکتیا

C 0.0 10 2 95-97 عواید وردک ریاست تنظیم  ترانسپورت زمینی والیت وردک

C 0.0 10 1 95-97 عواید خوست  ریاست تنظیم  ترانسپورت زمینی والیت خوست

A 13.0 76 2 1397 مرکزی کابل

ریاست های مالی وحسابی،اداری،تدارکات،منابع بشری،نظارت برتطبیق 

پروژه های انرژی،نظارت برتطبیق پروژه های آب ،مرکزتربیوی انرژی 

وریاست انرژی جدید

C 1.0 15 4 1397 محلی ننگرهار (ننگرهار)ریاست حوزه فرعی دریائی کابل پاهینی 

C 2.0 8 1 95-97 محلی لغمان ریاست حوزه فرعی دریایی لغمان

B 3.0 13 4 1397 محلی بلخ اداره حوزه عمومی دریایی شمال

C 1.0 10 3 1397 محلی بلخ اداره حوزه فرعی دریایی بلخاب بلخ

C 1.0 10 2 95-97 محلی بامیان اداره حوزه فرعی دریایی کندزباالئی

C 0.0 12 4 95-97 تصدیها بلخ نمایندگی تصدی ساختمانی هلمند والیت بلخ

C 1.0 10 2 95-97 محلی وردک ریاست حوزه فرعی دریائی میدان شهر

C 1.0 20 4 96-97 محلی کندهار ریاست حوزه فرعی دریائی ارغنداب والیت کندهار

A 10.0 59 1 1397 مرکزی کابل مرکز

A 6.0 29 2 1397 تصدیها کابل شرکت افسوتر

A 10.0 35 3 1397 تصدیها کابل تصدی مواد نفتی وگاز مایع مرکز

A 8.0 15 4 1397 تصدیها هرات شرکت افسوتروالیت هرات

A 5.0 23 2 1397 تصدیها بلخ شرکت افسوترحیرتان

B 3.0 10 3 96-97 محلی کندهار ریاست صنعت و تجارت  والیت کندهار

B 3.0 8 2 96-97 محلی هرات ریاست صنعت وتجارت والیت هرات
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

B 4.0 12 4 1397 تصدیها بلخ صدی جن وپرس بلخت

C 0.0 10 3 97الی  تصدیها بلخ تصدی پنبه وروغن نباتی بلخ

A 5.0 10 4 95-97 تصدیها بلخ تصدی ارزاق والیت بلخ

A 11.0 15 1 1397 تصدیها هرات آمریت  تصدی موادنفتی وگازمایع والیت هرات

B 3.0 17 4 1397 تصدیها کندهار آمریت موادنفتی وگازمایع والیت کندهار

A 7.0 10 1 1397 تصدیها بلخ آمریت موادنفتی وگازمایع والیت بلخ

C 2.0 20 4 96-97 تصدیها لغمان آمریت موادنفتی وگازمایع والیت لغمان

B 4.0 10 1 96-97 تصدیها بغالن آمریت موادنفتی وگازمایع والیت بغالن

A 9.0 15 2 1397 تصدیها بلخ تصدی موادنفتی وگازمایع  حیرتان

C 2.0 10 2 95-97 تصدیها نیمروز تصدی موادنفتی وگازمایع  والیت نیمروز

B 4.0 10 1 95-97 تصدیها کندز تصدی موادنفتی وگازمایع  والیت کندز

B 3.0 15 2 1397 تصدیها ننگرهار آمریت موادنفتی وگازمایع والیت ننگرهار

B 3.0 10 3 95-97 تصدیها فاریاب تصدی موادنفتی وگازمایع  میمنه

A 6.0 39 4 1397 مرکزی کابل مرکز وزارت 

A 9.0 26 4 1397 مرکزی کابل مرکز

A 7.0 27 4 1397 مرکزی کابل مرکز

A 5.0 54 2 1397 مرکزی کابل ریاست دفتر

A 6.0 59 1 1397 مرکزی کابل مرکز

A 0.0 63 4 95-97 مرکزی کابل ریاستهای مالی،خریداری ولوژستیک 

A 12.0 46 3 1397 مرکزی کابل مرکز

A 11.0 54 2 1397 مرکزی کابل ریاست عمومی اداره امور

A 5.0 43 3 95-97 مرکزی کابل ریاست محافظت

A 5.0 40 3 1397 مرکزی کابل مرکز
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

A 9.0 78 3
    1397    

95 -97
مرکزی کابل

معاونیت , ریاست حارنوالی نظامی ,حارنوالی امنیت ملی - مرکز

حارنوالی درامورعسکری وریاست مرکزعدلی وقضائی

C 2.0 6 1 96-97 محلی بلخ ریاست حارنوالی نظامی والیت بلخ

C 2.0 6 1 95-97 محلی بلخ ریاست حارنوالی استیناف والیت بلخ

C 1.0 8 1 96-97 محلی کندهار ریاست حارنوالی استیناف والیت کندهار

C 1.0 12 4 سال اخیر3 محلی ننگرهار ریاست حارنوالی استیناف والیت ننگرهار

C 2.0 15 3 96-97 محلی هرات ریاست حارنوالی استیناف والیت هرات

A 8.0 43 4 1397 مرکزی کابل مرکز

C 0.0 10 4 سال اخیر3 محلی بلخ ریاست بررسی ساحوی والیت بلخ 

C 0.0 20 2 سال اخیر3 محلی هرات ریاست بررسی ساحوی والیت هرات

C 0.0 5 3 سال اخیر3 محلی کندهار ریاست بررسی ساحوی والیت کندهار

C 0.0 10 1 سال اخیر3 محلی ننگرهار ریاست بررسی ساحوی والیت ننگرهار

A 5.0 36 4 1397 مرکزی کابل مرکز

A 6.0 39 4 1397 مرکزی کابل مرکز

C 1.0 12 3 1397 محلی هرات ریاست حفاظت محیط زیست والیت هرات

C 1.0 10 3 1397 محلی بلخ ریاست حفاظت محیط زیست والیت بلخ

C 1.0 8 1 95-97 محلی ننگرهار ریاست حفاظت محیط زیست والیت ننگرهار

C 1.0 10 1 96-97 محلی کندهار ریاست حفاظت محیط زیست والیت کندهار

A 6.0 47 4 1397 مرکزی کابل مرکز

C 1.0 10 4 1397 محلی کندهار ریاست مبارزه با حوادث والیت کندهار

C 2.0 13 4 1397 محلی بلخ ریاست مبارزه با حوادث والیت بلخ

C 1.0 15 3 96-97 محلی ننگرهار ریاست مبارزه با حوادث والیت ننگرهار

C 0.0 43 3 96-97 مرکزی کابل مرکز 

C 0.0 10 4 سال اخیر3 محلی ننگرهار آمریت انرژی اتمی حوزه شرق
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

C 0.0 10 3 سال اخیر3 محلی بلخ آمریت انرژی اتمی حوزه شمال 

C 0.0 12 1 سال اخیر3 محلی کندهار آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب

C 0.0 13 3 سال اخیر3 محلی هرات  آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب غرب

A 8.0 46 3 96-97 مرکزی کابل ریاستهای مالی واداری، منابع بشری وپالیسی وپالن

C 1.0 13 4 96-97 محلی کندهار ریاست تربیت بدنی وسپورت والیت کندهار

A 5.0 8 1 95-97 محلی ننگرهار ریاست تربیت بدنی وسپورت والیت ننگرهار

B 4.0 27 3 1397 مرکزی کابل مرکز

C 1.0 10 1 95-97 محلی کندهار ریاست انسجام امورکوچیها والیت کندهار

C 1.0 10 2 95-97 محلی بلخ ریاست انسجام امورکوچیها والیت بلخ

B 4.0 8 1 1397 محلی ننگرهار آمریت میدان هوائی ملکی والیت ننگرهار

B 3.0 15 3 1397 محلی هرات  آمریت میدان هوائی والیت هرات

B 4.0 10 2 1397 محلی بلخ آمریت میدان هوائی موالناجالل الدین محمد بلخی

B 3.0 10 1 1397 محلی کندهار  آمریت میدان هوائی ملکی والیت کندهار

A 8.0 59 1 1397 مرکزی کابل مرکز

C 0.0 13 4 1397 محلی هرات ریاست ساحوی اصالحات اداری وخدمات ملکی غرب

C 0.0 8 2 سال اخیر3 محلی بامیان ریاست ساحوی اصالحات اداری وخدمات ملکی بامیان

C 1.0 15 3 95-97 محلی کندهار ریاست ساحوی اصالحات اداری وخدمات ملکی جنوب غرب

C 1.0 10 3 1397 محلی بلخ ریاست ساحوی اصالحات اداری وخدمات ملکی شمال

C 2.0 10 4 1397 محلی ننگرهار ریاست اصالحات اداری والیت ننگرهار

A 8.0 22 4 96-97 تصدیها کابل  مرکز

A 7.0 21 4 96-97 تصدیها کابل آبرسانی شهرکابل

A 9.0 18 2 1397 تصدیها هرات آمریت آبرسانی شهرهرات

B 3.0 20 3 1397 تصدیها کندهار آمریت آبرسانی شهر کندهار

B 4.0 10 1 95-97 تصدیها بادغیس آمریت آبرسانی شهر بادغیس

B 4.0 20 3 1397 تصدیها بلخ آمریت آبرسانی زون شمال 

Page 17



کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

C 2.0 10 1 95-97 تصدیها جوزجان آمریت آبرسانی شهرشبرغان

B 4.0 12 2 1397 تصدیها ننگرهار آمریت آبرسانی شهر جالل آباد

A 14.0 43 4 96-97 تصدیها کابل مرکز

A 11.0 31 4 96-97 تصدیها کابل ریاست برق کابل  

A 6.0 15 3 1397 تصدیها کندهار ریاست حوزه برشنا  کندهار

A 7.0 16 4 1397 تصدیها ننگرهار ریاست حوزه برشنا ننگرهار

A 12.0 25 3 1397 تصدیها بلخ ریاست حوزه برشنا  بلخ

A 12.0 20 2 1397 تصدیها هرات ریاست حوزه برشنا  هرات

B 3.0 10 2 95-97 تصدیها بدخشان ریاست برشنا والیت بدخشان

A 7.0 15 2 1397 تصدیها پروان ریاست حوزه  برشنا والیت پروان

B 3.0 15 3 96-97 تصدیها سمنگان ریاست برشنا والیت سمنگان

C 0.0 13 3 95-97 تصدیها بغالن  ریاست برشنا والیت  بغالن

A 6.0 12 2 95-97 تصدیها فراه ریاست برشنا فراه

A 15.0 61 3 1397 تصدیها کابل مرکز

C 2.0 14 4 95-97 تصدیها هرات مدیریت آریانا افغان هوائی شرکت والیت هرات

C 0.0 9 1 سال اخیر3 تصدیها کندهار مدیریت آریانا افغان هوائی شرکت والیت کندهار

A 8.0 27 4 96-97 مرکزی کابل مرکز

C 0.0 15 1 1397 محلی بلخ آمریت نورم واستندرد حیرتان  والیت بلخ     

C 0.0 15 3 1397 محلی ننگرهار آمریت نورم واستندرد والیت ننگرهار

C 0.0 10 4 1397 محلی هرات آمریت نورم واستندرد والیت هرات     

A 10.0 38 1 96-97 مرکزی کابل مرکز اداره

C 2.0 10 2 96-97 محلی کندهار ریاست  رادیو تلویزیون والیت کندهار

C 1.0 10 4 96-97 محلی بلخ آمریت احصائیه  و معلومات والیت بلخ

C 1.0 15 3 95-97 محلی کندهار آمریت احصائیه و معلومات  والیت کندهار
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

A 14.0 64 4 96-97 عواید کابل مرکز اداره

A 5.0 42 3 96-97 مرکزی کابل مرکز اداره

C 0.0 21 1 سال اخیر3 مرکزی کابل مرکز

C 0.0 27 3 سال اخیر3 مرکزی کابل مرکز

C 50 3 سال اخیر3 مرکزی کابل مرکز

A 5.0 31 3 95-97 مرکزی کابل مرکز

B 4.0 22 3 95-97 مرکزی کابل مرکز

A 9.0 43 3 1397 محلی کابل ریاست مالی واداری مقام والیت کابل

B 3.0 26 3 95-97 محلی  کابل ریاست زراعت والیت کابل

A 7.0 20 2 1397 محلی کابل ریاست معارف والیت کابل

A 9.0 47 4 1397 مرکزی کابل
ریاست های مالی وبودجه ، خدمات ، توسعه وتسهیالت محلی ومنابع 

بشری

B 4.0 15 3 1397 محلی هرات ریاست مالی واداری والیت هرات

B 4.0 12 2 1397 محلی بلخ ریاست مالی واداری والیت بلخ

B 4.0 22 4 1397 محلی ننگرهار ریاست مالی واداری والیت ننگرهار

B 3.0 13 2 1397 محلی پروان ریاست مالی واداری والیت پروان

A 5.0 15 2 1397 محلی تخار ریاست مالی واداری والیت تخار

B 3.0 10 1 96-97 محلی زابل ریاست مالی واداری والیت زابل

C 2.0 15 2 1396 محلی پنجشیر ریاست مالی واداری والیت پنجشیر

B 3.0 10 3 96-97 محلی بامیان ریاست مالی واداری والیت بامیان

A 5.0 15 3 96-97 محلی فاریاب ریاست مالی واداری والیت فاریاب

B 4.0 20 3 1397 محلی کاپیسا ریاست مالی واداری والیت کاپیسا

C 2.0 10 4 1397 محلی لوگر ریاست مالی واداری والیت لوگر

B 4.0 10 1 96-97 محلی کندز ریاست مالی واداری والیت کندز

B 3.0 13 2 1397 محلی فراه ریاست مالی واداری والیت فراه
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

B 3.0 10 1 96-97 محلی پکتیا ریاست مالی واداری والیت پکتیا

A 8.0 20 1 1397 محلی کندهار ریاست مالی واداری والیت کندهار

C 2.0 15 3 1397 محلی نیمروز ریاست مالی واداری والیت نیمروز

B 4.0 15 3 1397 محلی بغالن ریاست مالی واداری والیت بغالن

A 15.0 84 1 1397 شاروالیها کابل
ریاستهای مالی اداری ، طرح وتطبیق پالنهای شهری ، ریاست عواید ، کنترول 

وساختمانهای اساسی ، خدمات وکلتوری ، پالیسی وانسجام ، ملکیت ها ، تنظیم 

مارکیت ها واستمالک  شاروالی کابل

A 0.0 34 2 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه اول

A 6.0 39 3 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه دوم

A 5.0 21 1 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه سوم

A 7.0 27 1 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه چهارم

B 4.0 29 2 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه پنجم

B 2.0 20 3 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه ششم

B 4.0 21 2 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه هفتم

B 3.0 32 1 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه هشتم 

B 3.0 24 4 1397 شاروالیها کابل یاست ناحیه نهم 

B 4.0 30 3 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه دهم

B 3.0 21 2 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه یازدهم

A 5.0 27 1 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه دوازدهم

C 2.0 39 4 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه سیزدهم

C 1.0 32 1 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه پانزدهم 

B 3.0 23 4 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه شانزدهم

B 3.0 25 2 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه هفدهم

B 4.0 34 2 1397 شاروالیها کابل ریاست ناحیه هجدهم

C 2.0 34 3 95-97 شاروالیها کابل ریاست ناحیه نزدهم
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

C 1.0 16 4 95-97 شاروالیها کابل ریاست ناحیه بیستم

C 2.0 24 4 95-97 شاروالیها کابل ریاست تنظیف

B 4.0 32 1 1397 شاروالیها کابل ریاست  حفظ ومراقبت وکار

A 5.0 21 1 1397 شاروالیها کابل ریاست سرسبزی

A 10.0 21 2 1397 تصدیها کابل تصدی حفظ ومراقبت مکروریان ها

A 12.0 20 1 1397 شاروالیها ننگرهار شاروالی شهرجالل آباد

A 14.0 30 2 1397 شاروالیها هرات شاروالی والیت هرات

A 8.0 8 3 1397 شاروالیها بامیان شاروالی شهر بامیان

A 13.0 25 3 1397 شاروالیها بلخ شاروالی شهرمزارشریف

A 13.0 25 3 1397 شاروالیها کندهار شاروالی شهرکندهار

A 6.0 10 1 95-97 شاروالیها بادغیس شاروالی شهرقلعه نو

C 0.0 10 2 97ایجاد الی  شاروالیها بلخ شاروالی شهرحیرتان

A 10.0 13 2 1397 شاروالیها غزنی شاروالی شهر غزنی

A 5.0 20 1 96-97 شاروالیها بغالن شاروالی بغالن مرکزی

B 3.0 10 1 96-97 شاروالیها زابل شاروالی شهر قالت

B 3.0 20 2 1397 شاروالیها پنجشیر شاروالی بازارک

A 7.0 10 1 1397 شاروالیها پکتیا شاروالی شهرگردیز

A 5.0 25 4 1397 شاروالیها پروان شاروالی شهرچاریکار

A 6.0 15 3 95-97 شاروالیها سمنگان شاروالی شهر ایبک

A 5.0 15 4 96-97 شاروالیها لوگر شاروالی پل علم

A 5.0 12 4 1397 شاروالیها کاپیسا شاروالی شهر محمود راقی

A 8.0 20 3 95-97 شاروالیها نیمروز شاروالی شهر زرنج

A 7.0 10 1 1397 شاروالیها کندز شاروالی شهر کندز

A 12.0 20 1 95-97 شاروالیها هلمند شاروالی شهر لشکرگاه
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

A 5.0 20 2 95-97 شاروالیها تخار شاروالی شهرتالقان

A 7.0 20 3 96-97 شاروالیها فاریاب شاروالی شهرمیمنه

A 6.0 20 1 1397 شاروالیها لغمان شاروالی شهرمهترالم

B 3.0 27 4 95-97 محلی هرات  ریاست شفاخانه حوزه وی والیت هرات 
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 
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کتگوری مجموع ریزرف
روزکاری 

پالن
ربع سال مالی

ریاست تفتیش  

مربوط
موقعیت مراجع مربوط

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 
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اداره/ وزارت 

1 وزارت اطالعات و فرهنگ

2 وزارت اطالعات و فرهنگ

3 وزارت اطالعات و فرهنگ

4 وزارت اطالعات و فرهنگ

5 وزارت اطالعات و فرهنگ

6 وزارت اطالعات و فرهنگ

7 وزارت اطالعات و فرهنگ

وزارت فواید عامه  8

وزارت فواید عامه  9

وزارت فواید عامه  10

وزارت فواید عامه  11

وزارت فواید عامه  12

وزارت فواید عامه  13

وزارت فواید عامه  14

وزارت فواید عامه  15

وزارت فواید عامه  16

وزارت فواید عامه  17

وزارت فواید عامه  18

وزارت فواید عامه  19

وزارت فواید عامه  20

وزارت فواید عامه  21

وزارت اقتصاد  22

وزارت اقتصاد  23

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

Page 31



اداره/ وزارت 

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

وزارت اقتصاد 24

وزارت سرحدات وقبایل 25

وزارت سرحدات وقبایل 26

وزارت سرحدات وقبایل 27

وزارت سرحدات وقبایل 28

وزارت امورزنان 29

وزارت امورزنان  30

وزارت امورزنان  31

وزارت امورزنان  32

وزارت امورداخله 33

وزارت امورداخله 34

وزارت امورداخله 35

وزارت امورداخله 36

وزارت امورداخله 37

وزارت امورداخله 38

وزارت امورداخله 39

وزارت امورداخله 40

وزارت امورداخله 41

وزارت امورداخله 42

وزارت امورداخله 43

وزارت امورداخله 44

وزارت امورداخله 45

وزارت امورداخله 46
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1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

وزارت امورداخله 47

وزارت امورداخله 48

وزارت امورداخله 49

وزارت امورداخله 50

وزارت امورداخله 51

وزارت امورداخله 52

وزارت امورداخله 53

وزارت امورداخله 54

وزارت امورداخله 55

وزارت امورداخله 56

وزارت امورداخله 57

وزارت امورداخله 58

وزارت امورداخله 59

وزارت امورداخله 60

وزارت امورداخله 61

وزارت امورداخله 62

وزارت امورداخله 63

وزارت امورداخله 64

وزارت امورداخله 65

وزارت امورداخله 66

وزارت امورداخله 67

وزارت امورداخله 68

وزارت امورداخله 69

وزارت امورداخله 70

وزارت امورداخله 71
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وزارت امورداخله 72

وزارت امورداخله 73

وزارت مالیه 74

75 وزارت مالیه
76 وزارت مالیه

77 وزارت مالیه

78 وزارت مالیه

79 وزارت مالیه

80 وزارت مالیه

81 وزارت مالیه

82 وزارت مالیه

83 وزارت مالیه

84 وزارت مالیه

85 وزارت مالیه

86 وزارت مالیه

87 وزارت مالیه

88 وزارت مالیه

89 وزارت مالیه

90 وزارت مالیه

91 وزارت مالیه

92 وزارت مالیه

93 وزارت مالیه

94 وزارت مالیه

95 وزارت مالیه
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1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

96 وزارت مالیه

97 وزارت مالیه

98 وزارت مالیه

99 وزارت مالیه

100 وزارت مالیه

101 وزارت مالیه

102 وزارت مالیه

103 وزارت مالیه

104 وزارت مالیه

105 وزارت مالیه

106 وزارت مالیه

107 وزارت مالیه

108 وزارت مالیه

109 وزارت مالیه

110 وزارت مالیه

111 وزارت مالیه

112 وزارت مالیه

113 وزارت مالیه

114 وزارت مالیه

115 وزارت مالیه

116 وزارت مالیه

117 وزارت مالیه

118 وزارت مالیه

وزارت صحت عامه  119
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1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

وزارت صحت عامه  120

وزارت صحت عامه  121

وزارت صحت عامه  122

وزارت صحت عامه  123

وزارت صحت عامه  124

وزارت صحت عامه  125

وزارت صحت عامه  126

وزارت صحت عامه  127

وزارت صحت عامه  128

وزارت صحت عامه  129

وزارت صحت عامه  130

وزارت صحت عامه  131

وزارت صحت عامه  132

وزارت صحت عامه  133

وزارت صحت عامه  134

وزارت صحت عامه  135

وزارت صحت عامه  136

وزارت صحت عامه  137

وزارت صحت عامه  138

وزارت صحت عامه  139

وزارت صحت عامه  140

وزارت صحت عامه  141

وزارت صحت عامه  142

وزارت صحت عامه  143
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اداره/ وزارت 

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

وزارت صحت عامه  144

وزارت صحت عامه  145

وزارت صحت عامه  146

وزارت صحت عامه 147

وزارت صحت عامه 148

وزارت صحت عامه 149

وزارت صحت عامه 150

وزارت صحت عامه 151

وزارت صحت عامه 152

وزارت صحت عامه 153

وزارت صحت عامه  154

155 وزارت امورخارجه 

156 وزارت امورخارجه 

157 وزارت امورخارجه 

158 وزارت امورخارجه 

159 وزارت امورخارجه 

160 وزارت امورخارجه 

161 وزارت امورخارجه 

162 وزارت امورخارجه 

163 وزارت امورخارجه 

164 وزارت امورخارجه 

165 وزارت امورخارجه 

166 وزارت امورخارجه 

167 وزارت امورخارجه 
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اداره/ وزارت 

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

168 وزارت امورخارجه 

169 وزارت امورخارجه 

170 وزارت امورخارجه 

171 وزارت امورخارجه 

172 وزارت امورخارجه 

173 وزارت امورخارجه 

174 وزارت معادن وپطرولیم 

175 وزارت معادن وپطرولیم 

176 وزارت معادن وپطرولیم 

177 وزارت معادن وپطرولیم 

178 وزارت معادن وپطرولیم 

179 وزارت معادن وپطرولیم 

180 وزارت معادن وپطرولیم 

181 وزارت معادن وپطرولیم 

182 وزارت معادن وپطرولیم 

183 وزارت معادن وپطرولیم 

184 وزارت معادن وپطرولیم 

185 وزارت معارف

186 وزارت معارف

187 وزارت معارف

188 وزارت معارف

189 وزارت معارف

190 وزارت معارف

191 وزارت معارف  مکاتب رخصت میباشدربع دوم

Page 38



اداره/ وزارت 

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

192 وزارت معارف

193 وزارت معارف

194 وزارت معارف

195 وزارت معارف

196 وزارت معارف

197 وزارت معارف

198 وزارت معارف

199 وزارت معارف

200 وزارت معارف

201 وزارت معارف

وزارت عدلیه 202

وزارت عدلیه 203

وزارت عدلیه 204

وزارت عدلیه 205

206 وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان 

207 وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان 

208 وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان 

209 وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان 

210 وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان 

211 وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان 

212 وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان 

213 وزارت کارواموراجتماعی شهداومعلولین

214 وزارت کارواموراجتماعی شهداومعلولین 

215 وزارت کارواموراجتماعی شهداومعلولین 
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اداره/ وزارت 

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

216 وزارت کارواموراجتماعی شهداومعلولین 

وزارت کارواموراجتماعی شهداومعلولین 217

218 وزارت کارواموراجتماعی شهداومعلولین 

219 وزارت کارواموراجتماعی شهداومعلولین 

220 وزارت کارواموراجتماعی شهداومعلولین 

221 وزارت کارواموراجتماعی شهداومعلولین 

222 وزارت کارواموراجتماعی شهداومعلولین 

223 وزارت شهرسازی واراضی

224 وزارت شهرسازی واراضی

225 وزارت شهرسازی واراضی

226 وزارت شهرسازی واراضی

227 وزارت شهرسازی واراضی

228 وزارت شهرسازی واراضی

229 وزارت شهرسازی واراضی

230 وزارت شهرسازی واراضی

231 وزارت ارشاد ، حج واوقاف 

232 وزارت حج واقاف 

233 وزارت حج واقاف 

234 وزارت حج واقاف 

235 وزارت حج واقاف 

236 وزارت حج واقاف 

237 وزارت حج واقاف 

238 وزارت حج واقاف 

وزارت دفاع ملی  239
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اداره/ وزارت 

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

وزارت دفاع ملی  240

وزارت دفاع ملی  241

وزارت دفاع ملی  242

وزارت دفاع ملی  243

وزارت دفاع ملی  244

وزارت دفاع ملی 245

وزارت دفاع ملی  246

وزارت دفاع ملی  247

وزارت دفاع ملی 248

وزارت دفاع ملی  249

وزارت دفاع ملی  250

وزارت دفاع ملی  251

252 وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

253 وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

254 وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

255 وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

وزارت زراعت آبیاری ومالداری 256

وزارت زراعت آبیاری ومالداری 257

وزارت زراعت آبیاری ومالداری 258

وزارت زراعت آبیاری ومالداری 259

وزارت زراعت آبیاری ومالداری 260

وزارت زراعت آبیاری ومالداری 261

وزارت زراعت آبیاری ومالداری 262

وزارت زراعت آبیاری ومالداری 263
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اداره/ وزارت 

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

وزارت زراعت آبیاری ومالداری 264

وزارت زراعت آبیاری ومالداری 265

وزارت زراعت آبیاری ومالداری 266

وزارت زراعت آبیاری ومالداری 267

وزارت مبارزه بامواد مخدر 268

وزارت مبارزه بامواد مخدر 269

وزارت مبارزه بامواد مخدر 270

وزارت مبارزه بامواد مخدر 271

وزارت مبارزه بامواد مخدر 272

وزارت احیا وانکشاف دهات 273

274 وزارت احیا وانکشاف دهات 

275 وزارت احیا وانکشاف دهات 

276 وزارت احیا وانکشاف دهات 

277 وزارت احیا وانکشاف دهات 

278 وزارت احیا وانکشاف دهات 

279 وزارت احیا وانکشاف دهات 

280 وزارت تحصیالت عالی 

281 وزارت تحصیالت عالی 

282 وزارت تحصیالت عالی 

283 وزارت تحصیالت عالی 

284 وزارت تحصیالت عالی 

285 وزارت تحصیالت عالی 

286 وزارت تحصیالت عالی 
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اداره/ وزارت 

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

287 وزارت تحصیالت عالی 

288 وزارت تحصیالت عالی 

289 وزارت تحصیالت عالی 

290 وزارت تحصیالت عالی 

291 وزارت تحصیالت عالی 

292 وزارت تحصیالت عالی 

293 وزارت تحصیالت عالی 

وزارت ترانسپورت  294

وزارت ترانسپورت  295

وزارت ترانسپورت  296

وزارت ترانسپورت  297

وزارت ترانسپورت  298

وزارت ترانسپورت  299

وزارت ترانسپورت  300

وزارت ترانسپورت  301

وزارت ترانسپورت  302

وزارت ترانسپورت  303

وزارت ترانسپورت  304

وزارت ترانسپورت  305

وزارت ترانسپورت  306

وزارت ترانسپورت  307

وزارت ترانسپورت  308

وزارت ترانسپورت  309

وزارت ترانسپورت  310
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اداره/ وزارت 

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

وزارت ترانسپورت  311

وزارت ترانسپورت  312

وزارت ترانسپورت  313

وزارت ترانسپورت  314

وزارت ترانسپورت  315

وزارت ترانسپورت  316

وزارت ترانسپورت  317

وزارت انرژی وآب 318

وزارت انرژی وآب 319

وزارت انرژی وآب 320

وزارت انرژی وآب 321

وزارت انرژی وآب 322

وزارت انرژی وآب 323

وزارت انرژی وآب 324

وزارت انرژی وآب 325

وزارت انرژی وآب 326

وزارت صنعت وتجارت  327

وزارت صنعت وتجارت  328

وزارت صنعت وتجارت  329

وزارت صنعت وتجارت  330

وزارت صنعت وتجارت  331

وزارت صنعت وتجارت  332

وزارت صنعت وتجارت  333
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اداره/ وزارت 

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

وزارت صنعت وتجارت  334

وزارت صنعت وتجارت  335

وزارت صنعت وتجارت  336

وزارت صنعت وتجارت  337

وزارت صنعت وتجارت  338

وزارت صنعت وتجارت  339

وزارت صنعت وتجارت  340

وزارت صنعت وتجارت  341

وزارت صنعت وتجارت  342

وزارت صنعت وتجارت  343

وزارت صنعت وتجارت  344

وزارت صنعت وتجارت  345

وزارت صنعت وتجارت  346

وزارت دولت در امور پارلمانی 347

ریاست عمومی داراالنشای ولسی جرگه 348

ریاست عمومی داراالنشای مشرانوجرگه 349

ریاست اجرائیه  350

ریاست عمومی اکادمی علوم  351

ریاست عمومی امنیت ملی 352

ستره محکمه  353

354 ریاست جمهوری

ریاست جمهوری 355

شورای امنیت ملی 356
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اداره/ وزارت 

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

اداره  لوی حارنوالی 357

اداره  لوی حارنوالی 358

اداره  لوی حارنوالی 359

اداره  لوی حارنوالی 360

اداره  لوی حارنوالی 361

اداره  لوی حارنوالی 362

اداره عالی بررسی 363

364 اداره عالی بررسی

365 اداره عالی بررسی

366 اداره عالی بررسی

367 اداره عالی بررسی

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 368

اداره ملی حفاظت محیط زیست 369

370 اداره ملی حفاظت محیط زیست

371 اداره ملی حفاظت محیط زیست

372 اداره ملی حفاظت محیط زیست

373 اداره ملی حفاظت محیط زیست

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 374

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 375

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 376

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 377

کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 378

کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 379
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اداره/ وزارت 

1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 380

کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 381

کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 382

ریاست تربیت بدنی وسپورت 383

ریاست تربیت بدنی وسپورت 384

ریاست تربیت بدنی وسپورت 385

386 اداره انسجام امورکوچیها

387 اداره انسجام امورکوچیها

388 اداره انسجام امورکوچیها

اداره مستقل هوانوردی ملکی 389
اداره مستقل هوانوردی ملکی 390
اداره مستقل هوانوردی ملکی 391
اداره مستقل هوانوردی ملکی 392

کمیسیون مستقل اصالحات اداری 393

کمیسیون مستقل اصالحات اداری 394

کمیسیون مستقل اصالحات اداری 395

کمیسیون مستقل اصالحات اداری 396

کمیسیون مستقل اصالحات اداری 397

کمیسیون مستقل اصالحات اداری 398

شرکت آبرسانی وکانالزیسیون 399

شرکت آبرسانی وکانالزیسیون 400

شرکت آبرسانی وکانالزیسیون 401

شرکت آبرسانی وکانالزیسیون 402

شرکت آبرسانی وکانالزیسیون 403

شرکت آبرسانی وکانالزیسیون 404
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1398پالن بررسی رعایت قوانین بابت سال مالی 

شرکت آبرسانی وکانالزیسیون 405

شرکت آبرسانی وکانالزیسیون 406

دافغانستان برشنا شرکت  407

دافغانستان برشنا شرکت  408

دافغانستان برشنا شرکت  409

دافغانستان برشنا شرکت  410

دافغانستان برشنا شرکت  411

دافغانستان برشنا شرکت  412

دافغانستان برشنا شرکت  413

دافغانستان برشنا شرکت  414

دافغانستان برشنا شرکت  415

دافغانستان برشنا شرکت  416

دافغانستان برشنا شرکت  417

آریانا افغان هوائی شرکت 418

آریانا افغان هوائی شرکت 419

آریانا افغان هوائی شرکت 420

421 اداره ملی استندرد

422 اداره ملی استندرد

423 اداره ملی استندرد

424 اداره ملی استندرد

ریاست مستقل رادیو تلویزیون ملی  425

ریاست مستقل رادیو تلویزیون ملی  426

اداره ملی احصائیه و معلومات  427

اداره ملی احصائیه و معلومات  428
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429  (اترا)اداره تنظیم مخابراتی 

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 430

اداره ثبت احوال نفوس 431

اداره خط آهن 432

اداره تدارکات ملی 433

کمیسیون مستقل انتخابات  434

کمیسیون شکایات انتخاباتی  435

والیت کابل 436

والیت کابل 437

والیت کابل 438

ریاست مستقل ارگانهای محلی 439

ریاست مستقل ارگانهای محلی 440

ریاست مستقل ارگانهای محلی 441

ریاست مستقل ارگانهای محلی 442

ریاست مستقل ارگانهای محلی 443

ریاست مستقل ارگانهای محلی 444

ریاست مستقل ارگانهای محلی 445

ریاست مستقل ارگانهای محلی 446

ریاست مستقل ارگانهای محلی 447

ریاست مستقل ارگانهای محلی 448

ریاست مستقل ارگانهای محلی 449

ریاست مستقل ارگانهای محلی 450

ریاست مستقل ارگانهای محلی 451

ریاست مستقل ارگانهای محلی 452
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ریاست مستقل ارگانهای محلی 453

ریاست مستقل ارگانهای محلی 454

ریاست مستقل ارگانهای محلی 455

ریاست مستقل ارگانهای محلی 456

شاروالی کابل 457

شاروالی کابل 458

شاروالی کابل 459

شاروالی کابل 460

شاروالی کابل 461

شاروالی کابل 462

شاروالی کابل 463

شاروالی کابل 464

شاروالی کابل 465

شاروالی کابل 466

شاروالی کابل 467

شاروالی کابل 468

شاروالی کابل 469

شاروالی کابل 470

شاروالی کابل 471

شاروالی کابل 472

شاروالی کابل 473

شاروالی کابل 474

شاروالی کابل 475
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شاروالی کابل 476

شاروالی کابل 477

شاروالی کابل 478

شاروالی کابل 479

شاروالی کابل 480

ریاست مستقل ارگانهای محلی 481

ریاست مستقل ارگانهای محلی 482

ریاست مستقل ارگانهای محلی 483

ریاست مستقل ارگانهای محلی 484

ریاست مستقل ارگانهای محلی 485

ریاست مستقل ارگانهای محلی 486

ریاست مستقل ارگانهای محلی 487

ریاست مستقل ارگانهای محلی 488

ریاست مستقل ارگانهای محلی 489

ریاست مستقل ارگانهای محلی 490

ریاست مستقل ارگانهای محلی 491

ریاست مستقل ارگانهای محلی 492

ریاست مستقل ارگانهای محلی 493

ریاست مستقل ارگانهای محلی 494

ریاست مستقل ارگانهای محلی 495

ریاست مستقل ارگانهای محلی 496

ریاست مستقل ارگانهای محلی 497

ریاست مستقل ارگانهای محلی 498

ریاست مستقل ارگانهای محلی 499
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ریاست مستقل ارگانهای محلی 500

ریاست مستقل ارگانهای محلی 501

ریاست مستقل ارگانهای محلی 502

وزارت صحت عامه  503
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