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I. (420194پروژه نمبر )AFG 21 کانکریت ریزی سرک بگرامی الی سپری 
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 ! به مقام محترم وزارت فواید عامه 
 

 با تقدیم احترامات فایقه:

        و(  (AFG420167))،AFG420194نمبر های پروژه عملکرد تفتیش نتایج گزارش هذا، نامه مامضان که دارم مسرت

(AFG420022 )تفتیش عالی ادارات معیارات بنیاد بر راکه عامه فواید وزارت (INTOSAI )اقتصادیت، اصل نظرداشت با و 

 . مینمایم ارایه جمهوری ریاست عالی بمقام گرفته، صورت ثریتؤم و مفیدیت

  (2ه )ماد شامل تفتیش اهداف با تفتیش عالی اداره قانون 12 ماده 5 و ۳ های فقره و 5 ماده 10 فقره اساس بر گزارش این

 .است گردیده ترتیب تفتیش قانون 5 ماده شامل تفتیش حدود و

 حدود، اهداف، شامل مهم نکات و خالصه برعالوه یافته انجام عامه فواید محترم وزارت در 1۳94 سال طی که بازرسی این

 مشاهدات و ها سفارش ها، یافته اهداف، مطابق بودجه تطبیق چون موضوعات عملکرد، تفتیش میتودولوژی و ها صالحیت

 . مینماید احتوا را تفتیش

 

 احترام با

 
 شریفی شریف محمد دوکتور 

  تفتیش عالی اداره یسئر

 

 
                              0202521512 :تیلفون                                                                                                        آدرس:  کابل ، داراالمان،جوار وزارت احیاء و انکشاف دهات

      0202521603  فکس :                                         www.sao.gov.afویب سایت:

 2  پست بکس:                                                                                                                    naweedullah.aman@sao.gov.af :  ایمیل آدرس

 اسالمی افغانستاندولت جمهوری 

 شـاداره عالی تفتی
 معاونیت مسلکی 

  آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 
 



 

 

 اصطالحات 

 :تفتیش عملکرد وزارت فواید عامه (، پیرامون 8شماره )استفاده شده در متن گزارش  و اختصارات اصطالحات

 SUPREME AUDIT OFFICE  SAO اداره عالی تفتیش 

سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش 

 انتوسای 

International Organization of 

Supreme Audit Institutions  

INTOSAI 

 Gross Domestic Product  GDP تولید ناخالص داخلی 

 Project Management Office  PMO دفتر مدیریت پروژه 

  Joint Venture JV معامله/ قرارداد مشترک 

معیار های بین المللی نهادی های عالی 

 تفتیش 

International Standards of Supreme 

Audit Institutions 

ISSAI 

 Institute of Internal Auditors  IIA انستیتوت تفتیش داخلی 

 Project Management Unit  PMU واحد مدیریت پروژه 

 Kabul Mine Clearance Company  KMCC شرکت ماین پاکی کابل 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 پیشگفتار

ی از طریق اجرای بازرسی ها ،اداره عالی تفتیش منحیث عالی ترین نهاد بازرسی کننده در کشور

ترویج  از طریق حسابرسی با جدیت، روند حکومتداری و اداره امور مالی شفاف و حسابده را مختلف

همواره تالش می نماید که اداره عالی تفتیش منحیث عضو سازمان بین المللی )انتوسای( ،می نماید

بدین طرف توسط اداره عالی تفتیش  (1۳92)سالکه از در تمام بازرسی ها به شمول تفتیش عملکرد

در  و استفاده تفتیش هاسایر ودر تطبیق تفتیش عملکرد  بین المللیاز معیارات ، گردیده است ءاجرا

 .دهد انجاممطابقت به آن بازرسی ها را 

 وهیش نیا بوده،ررات ــو مق نیقوان تیرعا شیتفت ی،امور مال شیشامل تفت شیتفت یسنت یها وهیش

 انیم نیدر ا زین ردعملک شی، به شمول تفتیبازرس دیجد یها وهیخود را حفظ کرده و ش تیها اهم

 هیپروژه ها و برنامه ها سرما یرو عیدولت به طور وس رایز. است دهیبرخوردار گرد یمهم گاهیاز جا

 .تفتیش عملکردگردد یابیحکومت ارز یبرنامه ها تیرو مهم است تا مؤثر نیاز امینماید،  یگذار

ای جهان رابخـود معطوف ساخته یکی ازبیرون داده های عرصه بازرسی است که توجه همه کشوره

هرچند پیشبرد تفتیش عملکرد مستلزم تطبیق قانون درتمام سطوح کشوربوده وشرایط خاصی  است،

 د.الزم دار را

 مدیریتو  ءاجرا دیؤثر و مفـم ،یبصورت اقتصاد دیمربوط به دولت با یها و برنامه ها پروژه

نبوده  ایاز قضا یاریدر بس عاتیو ضا یتیکفا یقادر به کشف بمقررات و نیقوان تیرعا شیردد. تفتـگ

 .بدییآعملکرد اختصاص م شیبه تفت شتریرو در سرتاسر جهان منابع بنیو از ا

 یها تیفعـال تیو اقتصاد تیدیمف ت،یمـؤثر ۀمستقالن یو بازرس ـیابیعملکرد عبارت از ارز شیتفت

 .باشدیسازمان م ایمـــرجع، برنامه  کی

 :ردیگ یرا در بر م لیبوده و موارد ذ تیو مؤثر تیدیمف ت،یاقتصاد شیعملکرد مربوط به تفت شیتفت

ی، به حد اقل رسانیدن هزینه پرداخت ) قیمت نازل و مناسب ( و انجام اقتصاد شیتفت -الف

 ی.تیریمد یها یسیو پال یمطابق به اصول و قواعد سالم ادار یادار یها تیفعال

از  ثرؤ، تحقق و دستیابی به اهداف و مقاصد تعین شده و استفاده ماستفاده مؤثر شیتفت -ب 

و  یو اجرائ ینظارت باتیترت ،یمعلومات یها ستمیبه شمول س ،یو مال یمنابع انسان

 .که مرجع جهت اصالح اشتباهات خود اتخاذ کرده است ییطرزالعمل ها



ت در ارتباط با أراــاج ، استفاده اعظمی و حد اکثر از منابع مالی و انسانی وتیدیمف شیتفت - ج

 راتیثأبه ت سهیاـدر مق میمستق راتیثأت شیو تفت یع تحت بازرسـبه اهداف مرج یابیدست

 .شده ینیب شیپ

 

بسا  الی تفتیش بنابر ضرورت وصالحیت وظیفوی دراجــرای تفتیش عملکرد که یک امراداره ع

 فوایدعامهرم محت وزارتارزنده تلقی میگردد، تصمیم اتخاذ نمود تا پـروسه تفتیش را در

بمنظورتشخیص وشناسایی خالء ها ونواقص واظهارنظریات اصالحی درفعالیتها وعملکردهای نهاد 

 متذکره تطبیق وگزارش آنرا جهت رفع نواقص وکاستی ها بمرجع مربوطه ارایه نماید.
 

 

 

 

 


