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حمیداهلل  -3اعجازالحق عزیزی، رئیس تفتیش عواید  -2 دعوت و ارشاد ، رئیس عیسی خان راهب مولوی  -1دهندگان:  زارشگ

 فقیری رئیس تفتیش شرکت های دولتی 

 

 محترم ادار عالی تفتیش مبه مقا

می باشد.  فراه، نیمروز و هرات ت اچگونگی نظارت از عملکرد تیم موظف تفتیش در والیاین گزارش در برگیرنده : خالصه 

، ریاست ریاست گمرک و مستوفیت والیت فراه های موجود تیم موظف تفتیش، در مراجع همچون مشکالت و چالش 

حوزه برشنا هرات، شاروالی، ریاست فواعد عامه، گمرک و مستوفیت والیت گمرک و مستوفیت والیت نیمروز و ریاست 

 اشته شد.ذدر جریان گشناسایی و با روسایی محلی و مقام محترم والیت جوزجان هرات 

شدند، عبارت  نیمروز و هراتفراه ، که عازم والیت  عیسی خان راهتهدف از توظیف نظارتی به سرپرسی مولوی  معرفی:

 ت می باشد. او معرفی بیشتر اداره به مسوولین محلی آن والی متذکره ت انظارت از عملکرد تیم موظف تفتیش در والی

ارشاد و یس ، رئعیسی خان راهب به اساس هدایت مقام محترم اداره عالی تفتیش، هیاتی به ترکیب مولوی  تفصیل گزارش:

 1401سال  میزان 2به تاریخ  شرکت های دولتیرئیس تفتیش  حمیداهلل فقیریی رئیس تفتیش عواید و ، اعجازالق عزیزدعوت

ریاست گمرک و مستوفیت والیت فراه ، ریاست گمرک و مستوفیت  همچون در مراجعجهت نظارت از اجراات تیم موظف تفتیش 

 عازم گردیدند. والیت نیمروز و ریاست حوزه برشنا هرات، شاروالی، ریاست فواعد عامه، گمرک و مستوفیت والیت هرات 

که هیات موظف وده دوسیه کاری مفتشین را بررسی نم در والیت هرات شروع نموده که را خویش هیات موظف ابتدای پروسه نظارت 

طبق اظهارات هیات موظف تفتیش سطح فیصد پالن های خویش را تکمیل نموده بودند  85در مراجع والیت هرات حدودا تفتیش 

شبعه تدارکات به نسبت عدم موجودیت کارمندان اسبق اداری در در بعضا  اماهمکاری اداره با تیم موظف خوب توصیف گردیده، 

با مقامات والیت میزان  5متعاقبا هیئت نظارتی اداره عالی تفتیش به تاریخ م ها به مشکل مواجه گردیده اند. دریافت پاسخ به استعال

محترم مولوی عبداهلل بالل رئیس گمرک، محترم معاون یار هرات هر یک محترم شیخ نور محمد اسالم جار والی والیت هرات و 

و مسئولین محلی والیت هرات  و محترم مولوی جاوید شاروالی والیت هرات مستوفی، محترم مولوی محمد ادریس رئیس فوایدعامه

 دیدار نمود.

در این دیدار هیأت نظارتی اداره عالی تفتیش در رابطه به اهداف، استراتیژی، انواع تفتیش، مسئولیت های مفتش در مراجع، مکلفیت 

با مسئولین والیات نامبرده صحبت نموده که در ضمن  و سیر تاریخی اداره  نقش تفتیش در کاهش فساد، های مراجع تحت تفتیش

مشکالت و چالش های موجود سد راه مفتشین در ادارات تحت تفتیش را با مسئولین والیات هرات در جریان گذاشته است. که در 

ه معلومات و رهنمایی مسلکی هیئت مقابل مسئولین و مقامات محلی والیت متذکره ضمن خوش آمدید و اظهار خرسندی از ارای

 .نظارتی تفتیش، وعده هر نوع همکاری را در زمینه تفتیش مراجع محلی آن والیات با مفتشین اداره عالی تفتیش ابراز نمودند



 

 ه1401میزان  6سپس هیت نظارتی اداره عالی تفتیش به سلسله سفر نظارتی خویش به والیت فراه سفر نموده و به تاریخ 

مسئولین محلی والیت فراه هر یک محترم عبدالکریم جهاد یار معاون والی، محترم عبدالهادی شمس الحق رئیس سی با جری شم

گمرک، محترم حاجی فیصل رئیس زراعت و محترم مولوی ادریس شاروالی و سایر مسئولین آن والیات جلسات و دیدار های جداگانه 

 داشتند

یش بعد از نظارت از تیم موظف در گمرک و مستوفیت والیت فراه با مسئولین محلی آن والیت که درین دیداره هیئت اداره عالی تفت

نقش تفتیش در ، اهداف، استراتیژی، انواع تفتیش، مسئولیت های مفتش در مراجع، مکلفیت های مراجع تحت تفتیشپیرامون  

که در ضمن مشکالت و چالش های موجود سد راه  با مسئولین والیات نامبرده صحبت نموده و سیر تاریخی اداره  کاهش فساد

در جریان گذاشته است. که در مقابل مسئولین محلی والیت متذکره  فراه مفتشین در ادارات تحت تفتیش را با مسئولین والیات 

ا در زمینه ضمن خوش آمدید و اظهار خرسندی از ارایه معلومات و رهنمایی مسلکی هیئت نظارتی تفتیش، وعده هر نوع همکاری ر

 تفتیش مراجع محلی آن والیات با مفتشین اداره عالی تفتیش ابراز نمودند



 

 مالقات با معاون والی والیت فراه و روسای والیت فراه 



 

 تیم نظارتی در والیت فراه همراه با محترم مستوفی صاحب دیدار نموده و مشکالت تیم را با مقام محترم در جریان گذاشتند 

هیئت نظارتی اداره عالی تفتیش ضمن نظارت از چگونگی کار کرد گروپ تفتیش در والیت نیمروز؛ با محترم مولوی محمد همچنان 

یس حج و اوقاف، محترم ضیا الدین ضیا مستوفی، محترم عمر زبیر رئیس کار و امور اجتماعی، محترم مولوی فضل الرحمن مستغفر رئ

قاری عبدالسالم مظلومیار رئیس شهدا و معلولین، محترم مولوی محمد موسی فایق رئیس برشنا، محترم مولوی محمد صدیق ریس 

ربیع  3مطابق هجری شمسی  ۱۴۰۱میزان  7تحصیالت عالی و سایر مسئولین مراجع محلی والیت نیمروز نیز حضور داشتند، مورخ 

  هجری قمری با حضورداشت گروپ تفتیش، بحث و گفتگو نمودند ۱۴۴۴االول 

در آغاز نشست هیئت موظف اداره عالی تفتیش، در ارتباط به اهداف عمده، وظایف، انواع تفتیش و مسئولیت های مفتش در مراجع 

نمودند که اداره عالی تفتیش عالی ترین نهاد تفتیش و مکلفیت های مراجع تحت تفتیش طور مفصل توضیحات ارایه نموده، عالوه 

کننده امور مالی و حسابی در مملکت بوده که مسئولیت دارد؛ تا امور مالی و حسابی تمام ادارات بودجوی مرکزی و محلی را طور 

هدف از اجرای بازرسی ها،  مستقالنه و بی طرفانه بر طبق قوانین و مقررات داخلی و معیارهای بین المللی تفتیش، بازرسی نماید و

  .باشدحصول اطمینان از مصرف درست بودجه در سکتورعامه می

عالوه بر آن در ادامه صحبت ها، از مسئولین مربوط تقاضا به عمل آمد تا در قسمت ارائه اسناد و معلومات مورد نظر مفتشین اداره 

 .عالی تفتیش را همکاری نمایند



وز به نوبه صحبت نموده اند. اضافه از آن از حضور هیئت نظارتی اداره عالی تفتیش در آن والیت تشکر سر انجام، مسئولین والیت نیمر

 .و قدرانی کرده و در ضمن در ارتباط به ارایه سناد و معلومات در پروسه تفتیش تعهد نمودند

 

 

 

 

 

مفتشین سفارشات ذیل را عنوانی مقام محترم ت و دوسیه کاری اهیت اعزامی نظارتی، با توجه به شرایط موجود در والیسفارشات: 

 اداره ارایه نماید:

 نظر داشته باشند.از نظرکمی و کیفی جدا مد  تیم تفتیشریاست محترم پالیسی و پالن در هنگام توظیفات بعدی ترکیب  -1

سی را مد نظر داشته 5مفتشین در هنگام تفتیش ) مرحله پالنگذاری، مرحله اجرا و مرحله گزارشدهی ( جدا معیارات  -2

 باشد. 

 تحریریابداز جانب مفتشین سفارشات اصالحی در تفتیش رعایت قانون و مقررات به شکل یافته  -3



بوده، و اجرای تفتیش در ولی با آن هم مورد قناعت ص، توام با نواقمتذکره ت اش در والیاجراات تیم موظف تفتینتیجه گیری: 

 شرایط فعلی از جانب مفتشین مورد تقدیر می باشد.

 ورق ترتیب و به مقام محترم اداره تقدیم است.  سهدر قید  هرات، فراه و نیمروز ت افوقا گزارش سفرهیات نظارتی والی

 با احترام

 

 

 

 حمیداهلل فقیری                                اعجاز الحق   عیسی خان راهب مولوی 

 شرکت های دولتی رئیس تفتیش                            رئیس تفتیش عواید           دعوت و ارشاد   رئیس 

 


