
مرجع (200)تفتیش 1
اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات 

ادارات دولتی در سطح کشور
%25%25%25%1400/9/3025ادارات تحت بازرسیریاست های سکتوری1399/10/11400/9/30تعداد مراجعتن مفتش (87)

حصول اطمینان از رعایت قوانین و 

مقررات در اجراآت  ادارات

1399/10/11400/9/30تعداد مراتب پیگیریمنابع مالی و  بشریمراتبه یافته های تفتیش (2)پیگیریپیگیری یافته های تفتیش2
ریاست پیگیری یافته 

ها و گزارشدهی
%40%30%20%1400/9/3010ادارات بازرسی شده

 اطمینان از تحقق یافته ها و سفارش 

های تفتیش

تصدی و شرکت دولتی (25)تفتیش 3
اجرای تفتیش رعایت قوانین و مالی در 

تصدی و شرکت های دولتی
1399/10/11400/9/30تعداد مراجعتن مفتش (35)

ریاست تصدی و شرکت 

های دولتی
%50%24%1400/9/3026ادارات تحت بازرسی

حصول اطمینان از ترتیب و ارایه 

درست صورت حساب های مالی

%19%19%31%1400/9/3031ادارات تحت بازرسیریاست  تفتیش عملگرد1399/10/11400/9/30تعداد مراجع(19) تن مفتش  مرجع (12)اجرای تفتیش عملکرد در مرجع عملکرد (12)تفتیش 4

حصول اطمینان از موثریت، مفیدیت 

و اقتصادیت عملکردهای ادارات 

تحت بازرسی

حساب قطعیه دولت (1)  تفتیش  5
 1399تفتیش حساب قطعیه سال مالی 

دولت
تن مفتش (8)

گزارش تفتیش حساب 

 1399قطعیه سال مالی 

دولت

1400/1/31400/3/31
ریاست تفتیش حساب 

قطعیه دولت
%1400/3/31100وزارت مالیه

حصول اطمینان از تحقق درست 

عواید و مصارف دولت

پروژه  ساختمانی (80)تفتیش 6
 (19)پروژه ساختمانی در  (80)تفتیش 

مرجع
1399/10/11400/9/30تعداد مراجعمفتش (14)تعداد 

ریاست تفتیش پروژه 

های عامه
%20%25%25%1400/9/3030ادارات تحت بازرسی

حصول اطمینان از رعایت قوانین، 

مقررات و عملکرد امور قراردادهای 

ساختمانی

7
تفتیش سیستم های تکنالوژی 

معلوماتی

تفتیش سیستم های  (20) اجرای 

تکنالوژی معلوماتی
1399/10/11400/9/30تعداد سیستمITتن مفتش  (7)

ریاست تفتیش 

تکنالوژی معلوماتی
%30%25%25%1400/9/3020ادارات تحت بازرسی

حصول اطمینان از مؤثریت، مفیدیت، 

.اقتصادیت و امنیت سیستم ها

8
پروژه انکشافی   (40 )تفتیش تعداد 

بانک جهانی

تفتیش پروژه های انکشافی سال مالی 

  بانک جهانی در ادارات دولتی1399

تن مفتش داخلی به  (35 ) 

همکاری مشاورین خارجی
1399/10/11400/5/31تعداد پروژه ها

ریاست تفتیش 

مساعدتهای خارجی
%60%1400/7/3040ادارات تحت بازرسی

شفافیت در حسابدهی و حساب 

گیری، ادامه تمویل پروژه های 

انکشافی و کمک به بودجه عادی 

دولت توسط بانک جهانی، کسب 

رضایت کشورهای تمویل کننده 

پروژه های انکشافی

 اولویت های مشترک
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 اداره عالی تفتیش1400پالن سال مالی 

فعالیت عمده
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حصول اطمینان از شفافیت در 

حسابدهی و حسابگیری دارائی 

عامه و اقتصادیت، مفیدیت و 

موثریت عملکردها از طریق 

بازرسی ها

دولت جمهوری اسالمی  افغانستان

اداره عالی تفتیش

ریاست پالیسی و پالن
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گزارش تفتیش عواید (1) ترتیب  9
ترتیب گزارش تفتیش رعایت قوانین  

1398مقررات عواید سال مالی 
1399/10/11400/9/30تعداد فصول گزارشتن (4)

ریاست پیگیری یافته 

ها و گزارشدهی
%25%25%25%1400/9/3025    ریاست های اداره

ارایه نتایج بازرسی گزارش تفتیش 

به  (عواید)رعایت قوانین و مقررات 

مقام محترم ریاست جمهوری و 

شورای ملی

گزارش تفتیش مصارف (1) ترتیب 10

ترتیب گزارش تفیش رعایت قوانین و 

شاروالیها، )مقررات به اساس سکتور ها 

سال مالی  (تصدیها و ادارات بودجوی

1398

1399/10/11400/9/30تعداد فصول گزارشتن (4)
ریاست پیگیری یافته 

ها و گزارشدهی
%25%25%25%1400/9/3025ریاست های اداره

ارایه نتایج بازرسی گزارش تفتیش 

به  (مصارف)رعایت قوانین و مقررات 

مقام محترم ریاست جمهوری و 

شورای ملی

11
ترتیب و نشر گزارش ساالنه سال 

 اداره عالی تفتیش1399مالی 

ترتیب و نشر گزارش ساالنه اداره عالی 

تفتیش
%50%1400/3/3150ریاست های اداره ریاست پالیسی و پالن1399/10/11400/3/31تعداد گزارشتن (3)

ارایه  گزارش از فعالیت ها و اجراآت 

اداره عالی تفتیش به مقام عالی 

ریاست جمهوری، شورای ملی و  

سایر ذینفعان

منابع مالی و  بشریتدویر برنامه های آموزشیبرنامه آموزشی داخلی (25)تدویر ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی12
تعداد برنامه های تدویر 

یافته
1399/10/11400/9/30

ریاست انکشاف 

مسلکی
ارتقای ظرفیت کارمندان%25%25%25%1400/9/3025ریاست های اداره

597,634,194297,419,270

پنجصدو نودو هفت میلیون و 

ششصدو سی و چهار هزارو 

یکصدو نودو چهار افغانی

دو صدو نودو هفت میلیون 

و چهار صدو نوزده هزارو دو 

صدو هفتاد افغانی

(افغانی)مبلغ فیصدی پالن شدۀ(افغانی)مبلغ 

75,053,731%74,354,817.525  ربع اول

75,053,731%74,354,817.525  ربع دوم

75,053,731%74,354,817.525  ربع سوم
75,053,731%74,354,817.525  ربع چهارم

300,214,924%297,419,270100  مجموع

  

25%

25%

25%

منظور کنندهترتیب کننده

ربع

بودجه انکشافیبودجه عادی

فیصدی پالن شدۀ

بودجه به میلیون افغانی. 1

300,214,924

مجموع بودجه منظور شده 

1400سال  مالی 
بودجه عادی

حصول اطمینان از ارایه نتایج 

بررسی ها به مقام عالی ریاست 

جمهوری و شورای محترم ملی

محمد نعیم حقمل فضل اهلل نظامی

رئیس اداره عالی تفتیش رئیس پالیسی و پالن

سه صد میلیون و دو صدو 

چهارده هزارو نهصدو 

بیست و چهار افغانی

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

100%

بودجه انکشافی

25%


