دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اداره عالی تفتیش
ریاست پالیسی و پالن
پالن سال مالی  1399اداره عالی تفتیش

شماره

همکار

وزارت ها و ادارات

ربع اول سال مالی

ربع دوم سال مالی

دهی

ربع سوم سال مالی

( )Target

آغاز

ختم

اجرا

تحویل

ربع چهارم سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ

تاریخ

مسوول

تاریخ

نتایج متوقعه

اولویت های مشترک
ریاست تفتیش
برگزاری ( )1کنفرانس مطبوعاتی

1

2

های تفتیش عملکرد

1399/2/1

1399/2/2

اطالعات و ارتباط

حکومت

100%

عامه

ارایه نتایج بازرسی های اداره عالی
تفتیش به مردم

کنفرانس مطبوعاتی پیرامون یافته

منابع مالی و بشری

تعداد یافته های تفتیش

1399/1/5

1399/1/5

عملگرد وآمریت

مرکز رسانه های

1399/1/5

آگاهی شهروندان از نتایج
تفتیش اداره عالی تفتیش

کنفرانس مطبوعاتی پیرامون تحقق
برگزاری ( )1کنفرانس مطبوعاتی

3

برگزارش()1کنفرانس مطبوعاتی

4

بازرسی  290مرجع

5

پیگیری یافته های تفتیش

6

بازرسی ( )7مرجع صورت های مالی

7

بازرسی ()7مرجع عملکرد

و عدم تحقق یافته ها و سفارش
های اداره عالی تفتیش
باز تاب گزارش حساب قطعیه سال
مالی 1399
اجرای تفتیش رعایت قوانین
ومقررات ادارات در سطح کشور
پیگیری( )2مرتبه یافته های
تفتیش سال مالی 1398
اجرای تفتیش صورت های مالی در
تصدی ها و شرکت های دولتی

اجرای تفتیش عملکرد در  6مرجع

منابع مالی و بشری

تعداد یافته های و
سفارش ها

منابع مالی و بشری

تعداد یافته ها

1399/4/31

1399/4/31

( )110تن مفتش

تعداد مراجع

1398/10/5

1399/9/30

( )7ریاست سکتوری

تعداد مراتب پیگیری

1398/10/5

1399/9/30

( )10تن مفتش

تعداد مراجع

1398/10/5

1399/9/30

تعداد مراجع

1398/10/5

1399/9/30

)(15تن مفتش

اداره عالی تفتیش

اداره عالی تفتیش
ریاست های
سکتوری
ریاست های
سکتوری
ریاست تصدیها و
شرکت های دولتی

ریاست تفتیش
عملگرد

مرکز رسانه های
حکومت
مرکز رسانه های
حکومت

100%

1399/2/2

1399/4/31

100%

آگاهی شهروندان از تحقق
یافته های اداره عالی تفتیش
ارایه اطمینان از چگونگی

100%

تحقق عواید و مصارف دولت
حصول اطمینان از رعایت

ادارات تحت بازرسی

1399/9/30

29%

20%

24%

27%

ادارات بازرسی شده

1399/9/30

10%

20%

30%

40%

ادارات تحت بازرسی

1399/9/30

25%

25%

25%

25%

ادارات تحت بازرسی

1399/9/30

11%

11%

78%

قوانین ومقررات در اجراآت
ادارات
اطمینان از تحقق یافته ها و
سفارش های تفتیش

حصول اطمینان از ترتیب و
ارایه درست صورت حساب
های مالی
حصول اطمینان از موثریت
،مفیدیت و اقتصادیت عملکرد
های ادارات تحت بازرسی

حصول اطمینان از شفافیت در
حسابدهی وحسابگیری دارائی
8

عامه و اقتصادیت ،مفیدیت و

بازرسی ( )1حساب قطعیه

موثریت عملکرد ها از طریق

بازرسی حساب قطعیه سال مالی
 1398دولت

( )12تن مفتش

گزارش تفتیش حساب
قطعیه سال مالی 1398

کمیته بازرسی
1399/1/5

1399/3/31

حساب قطعیه

وزارت مالیه

1399/3/31

حصول اطمینان از تحقق درست

100%

عواید و مصارف دولت

دولت

بازرسی ها

9

بازرسی سیستم های تکنالوژی

اجرای تفتیش سیستم های

معلوماتی در ( )20مرجع

تکنالوژی معلوماتی در ( )20مرجع

( )5تن بررس IT

تعداد سیستم

1398/10/5

1399/9/30

ریاست تفتیش
تکنالوژی معلوماتی

حصول اطمینان از مؤثریت،

مراجع تحت بررسی

1399/9/30

33%

27%

20%

20%

مفیدیت ،اقتصادیت و امنیت
سیستم ها.

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اداره عالی تفتیش
ریاست پالیسی و پالن

حصول اطمینان از شفافیت در
حسابدهی وحسابگیری دارائی
عامه و اقتصادیت ،مفیدیت و

پالن سال مالی  1399اداره عالی تفتیش

موثریت عملکرد ها از طریق

شماره

همکار

وزارت ها و ادارات

نتایج متوقعه

شفافیت در حسابدهی وحساب

بازرسی تعداد ( )44پروژه انکشافی

10

ربع اول سال مالی

اولویت های مشترک

دهی

ربع دوم سال مالی

( )Target

آغاز

ختم

اجرا

ربع سوم سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ

تاریخ

مسوول

تحویل

ربع چهارم سال مالی

بازرسی ها

تاریخ

بانک جهانی

بازرسی پروژه های انکشافی سال
مالی  1398بانک جهانی در ادارات
دولتی

( )25تن بررسان داخلی به
همکاری مشاورین خارجی

گیری ،ادامه تمویل پروژه های

ریاست تفتیش
تعداد پروژه ها

1398/1/5

1399/9/30

مساعدتهای

ادارات تحت بازرسی

1399/9/30

25%

25%

25%

25%

خارجی

انکشافی وکمک به بودجه عادی
دولت توسط بانک جهانی ،کسب
رضایت کشورهای تمویل کننده
پروژه های انکشافی
ارایه نتایج بازرسی گزارش

ترتیب( )5فصل گزارش تفتیش
ترتیب ( )1گزارش تفتیش عواید

11

رعایت قوانین مقررات عواید سال

حصول اطمینان از ارایه نتایج

مالی 1397

جمهوری و شورای محترم ملی

ترتیب گزارش تفیش رعایت قوانین

چهار تن

تعداد فصول گزارش

1398/10/5

1398/4/31

ریاست پالیسی

1398/4/31

وپالن

50%

20%

30%

تفتیش رعایت قوانین ومقررات
(عواید) به مقام محترم ریاست
جمهوری وشورای ملی

بررسی ها به مقام عالی ریاست

ترتیب ( )1گزارش تفتیش مصارف

12

ارایه نتایج بازرسی گزارش

و مقررات به اساس سکتور ها

چهار تن

(شاروالیها ،تصدیها ،ادارات

تعداد فصول گزارش

1398/10/6

1398/7/30

ریاست پالیسی

1398/7/30

وپالن

30%

50%

20%

تفتیش رعایت قوانین ومقررات
( مصارف) به مقام محترم ریاست
جمهوری وشورای ملی

بودجوی)

اولویت های اختصاصی
۱۴

ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی

تدویر ( )40برنامه آموزشی داخلی
برای ()260تن کارمندان اداره

منابع بشری

تدویر برنامه های آموزشی

تعداد برنامه های تدویر
یافته

1398/10/5

1399/9/30

 .1بودجه به میلون افغانی
مجموع بودجه منظور شده
سال مالی 1399

569,983,011

مجموع بودجه منظور شده

پنجصد و شصت و نومیلیون و نهصدو

سال مالی 1399

هشتاد و سه هزار و یازده

بودجه عادی
بودجه عادی

243,568,000
دو صد و چل و سه میلیون و پنحصد و
شصت و هشت هزار

بودجه انکشافی
بودجه انکشافی

 .2پیشبینی پالن مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد
فیصدی پالن شدۀ

عادی

فیصدی پالن شدۀ تطبییق

انکشافی

ربع اول

60,562,655.0

25%

37,000,000

تطبیق
11%

ربع دوم

65,686,451.0

27%

67,000,000

21%

ربع سوم
ربع چهارم

62,186,449.0
55,132,445.0

26%
23%

190,000,000
32,415,011

58%
10%

326,415,011
سه صد و بیست و شش میلیون و
چهارصد و پانزده هزار و یازده

ریاست منابع
بشری

نهاد های همکار

1399/9/30

25%

25%

25%

25%

ارتقای ظرفیت کارمندان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اداره عالی تفتیش
ریاست پالیسی و پالن
پالن سال مالی  1399اداره عالی تفتیش

شماره

همکار

وزارت ها و ادارات

ربع اول سال مالی

ربع دوم سال مالی

243,568,000

100%

326,415,011

100%

دهی

ربع سوم سال مالی

مجموع
های مشترک
اولویت

( )Target

آغاز

ختم

اجرا

تحویل

ربع چهارم سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ

تاریخ

مسوول

تاریخ

نتایج متوقعه

