
 1400تشکیل اداره عالی تفتیش بابت سال 

کشور، عمری به درازای  سطح درکننده امورمالی و حسابی ترین نهاد بازرسی عالی عنوانبه اداره عالی تفتیش،

نامه و تشکیالت اساسیه دولت بوده که بر اساس نظام تفتیشترین مرجع عالی این اداره حدود یک قرن دارد.

در بستر ایجاد گردید. این اداره  "دیوان سنجش"هجری خورشیدی تحت عنوان  1300علیه افغانستان در سال 

 1398در سال  کهایناست. تا پیموده یک قرن  به درازایسیر تکاملی خویش را  مختلف یاد و هاینامزمان به 

 "تفتیشاداره عالی "به نام دیگر  باریکاسالمی افغانستان  جمهوررئیسهجری خورشیدی بر اساس فرمان 

 مسمی گردید.

این اداره رونما گردیده این اداره تغییرات بنیادی و اساسی در تشکیل هیئت رهبری در اثر سعی و تالش  اًاخیر

که  استاین اداره طوری  تشکیل .باشدمیاز اخذ منظوری مقام عالی ریاست جمهوری قابل تطبیق  است که پس

آن رئیس اداره عالی تفتیش قرار دارد،  رأسدر  وخارج رتبه بست  در ساختار ادارهرئیس اداره عالی تفتیش 

، رعایت اسناد تقنینیمالی و  هایتفتیشدر امور نیت معاو هایناممافوق به  هایدربستمعاونیت  سهدارای 

 .باشندمی واداریمالی در امورمعاونیت  ت در امور تفتیش عملکرد و تکنالوژی معلوماتی ومعاونی

( 325سوم )به بست رت (23) دومبست رتبه  (4) اولبست رتبه  1400بابت سال  اداره عالی تفتیش ساختار در

 هشتمبست رتبه  (96) هفتمبست رتبه  (3) ششمبست رتبه  (46) پنجمه تببست ر( 129) چهارمبست رتبه 

در  ( بست می باشد که633دارای )1400که در مجموع تشکیل اداره عالی تفتیش در سال مالی  باشد که( می0)

 .باشدمیقابل دریافت  نیز کلی آن چارت زیر



 

1400ساختار تشکیالتی اداره عالی تفتیش سال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریس اداره عالی تفتیش

 )خارجه رتبه(

 مشاور ارشد ریس عمومی بست )اول(

 )خارجه رتبه(

(3سکرتریت بست )  

 )خارجه رتبه(
 ریاست دفتر بست )دوم(

 )خارجه رتبه(

 ریاست پالیسی و پالن بست )دوم(

 )خارجه رتبه(
ریاست تفتیش داخلی و اطمینان کیفیت بست 

 )دوم(

 مشاوریت حقوقی بست )دوم(

)خارجه رتبه(

ونیت در امور تفتیش عملکرد و معا

 تکنالوژی معلوماتی بست )مافوق(

معاونیت در امور تفتیش های مالی 

و رعایت اسناد تقنینی بست 

 معاونیت در امور مالی و اداری

 بست )مافوق(

ریاست عمومی تفتیش 

 عملکرد

ریاست عمومی تفتیش 

 اسناد تقنینیرعایت 

 بست)اول(

ریاست عمومی تفتیش 

 مالی

 ریاست منابع بشری

 بست )دوم(

 ریاست مالی و اداری

 بست )دوم(

 ریاست تکنالوژی معلوماتی

 بست )دوم(

 آمریت تدارکات

 بست)سوم(

 آمریت جندر

 بست)سوم(

ریاست پیگیری یافته های 

تفتیش و گزارشدهی بست 

 ریاست انکشاف مسلکی

 بست)دوم(

ریاست تفتیش فرانزیک و تفتیش 

 خاص

 بست )دوم(

 ریاست تفتیش عملکرد

 بست)دوم(

ریاست تفتیش پروژه های 

 عامه

ریاست تفتیش تکنالوژی 

 معلوماتی بست)دوم(

آمریت مشارکت عامه در روند 

 تفتیش بست)سوم(

ریاست تفتیش سکتور امنیتی، دفاعی و مصوینت 

 اجتماعی بست )دوم(

ریاست تفتیش سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون 

 بست )دوم(

ریاست تفتیش سکتور معارف، صحت و 

 فرهنگ بست )دوم(

ریاست تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی، اقتصاد 

 و زراعت بست )دوم(

ها بست ریاست تفتیش شاروالی 

 )دوم(
 ریاست تفتیش عواید بست )دوم(

ریاست تحلیل 

 گزارشات

بست )دوم(   
ریاست تفتیش حساب قطعیه 

و ارتباط با پارلمان بست دولت 

 )دوم(

ریاست تفتیش شرکتهای 

 دولتی بست)دوم(

ریاست تفتیش مساعدت 

 های خارجی بست )دوم(
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