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 تیم بازرسی تفتیش در والیت پکتیا همآهنگیگزارش نظارت ازعملکرد و 

  30/6/1401 تاریخ:

 ( یک روز1مدت )

 شیتفت سیرئ یومیق محترم عبداالحد -2 یتیامن یسکتور دفاع شیتفت سیرئ یزیاهلل عز قیصد یمولو -1زارشدهندگان: گ

 حیداهلل پویا، رئیس تفتیش سکتور زیربنا و منابع طبیعیو -3سکتور معارف و صحت 

 چکیده:
 ت صحت عامه،)ریاسپکتیا در مراجع تفتیش در والیت  مؤظفتیم  همآهنگیو چگونگی نظارت از عملکرد این گزارش در برگیرنده  

موجود تیم  هایمی باشد. مشکالت و چالش  (و قول اردوی پکتیا ریاست فواید عامه، ریاست شاروالی شهر گردیز ریاست معارف،

 اشته شد.ذدر جریان گ پکتیاشناسایی و با روسایی محلی و مقام محترم والیت تفتیش، در مراجع  مؤظف

 معرفی:
و  ظارت عملکردن از شدند، عبارت پکتیاکه عازم والیت  صدیق اهلل عزیزیمولوی محترم ی تنظارتی به سرپرستیم هدف از توظیف  

 و معرفی بیشتر اداره به مسوولین محلی آن والیت می باشد.  پکتیاتفتیش در والیت  مؤظفتیم  همآهنگی

 تفصیل گزارش: 
 یتور دفاعسک شیتفت سیرئ یزیاهلل عز قیصد یمحترم مولوی به ترکیب هیأت به اساس هدایت مقام محترم اداره عالی تفتیش، 

منابع طبیعی،  وحیداهلل پویا رئیس تفتیش سکتور زیربنا وو سکتور معارف و صحت  شیتفت سیرئ یومیمحترم عبداالحد ق ،یتیامن

، اید عامهریاست فو همچون در مراجعتفتیش  مؤظفجهت نظارت از اجراات تیم  1401سال  سنبله 30به تاریخ اقتصاد و زراعت 

 عازم گردیدند.   پکتیادر والیت و ریاست شاروالی شهر گردیز ست صحت عامه، ریاست معارف ریا

ر جریان بازرسی ه که دشکالت و چالش های بالفعل و بالقومالقات نموده م تفتیش در آن والیت مؤظفنظارتی ابتدا با تیم  هیأت 

وصیف گردیده، خوب ت مؤظفتفتیش سطح همکاری اداره با تیم  مؤظف هیأت . طبق اظهارات مواجه بوده/هستند را یادداشت نمودند.

کارهای مقدماتی  در قسمت ترتیب پالن تفتیش مؤظف هیأت  است. هندانی محترم قول اردو حاضر به تفتیش نگردیدمتا اکنون قو اما

 فیصد تکمیل و بقیه امور در حالت تکمیل شدن قرار دارد.  50تا حدود آن را 

مقام محترم  ومحلی  مسؤلینیش را با تاهداف اداره عالی تف شرح و تفصیل وتفتیش  مؤظفی تیم نظارتی مشکالت وچالش ها هیأت 

 سیعزام رئ نیدرالدعامه، داکتر ص دیفوا سیحزب اهلل رئ یمحترم مولو ،یالرحمان منصور معاون وال زیعز خیمحترم ش) پکتیا والیت

 در میان گذاشتند.  ایپکت تیمعارف وال سیر بیمحمد من کین یصحت عامه، محترم مولو

ارتی، در جمع نظ هیأت متعاقبا محترم شیخ عزیز الرحمن منصور معاون مقام محترم پکتیا ضمن اظهار خوش آمدید و قدردانی از 

 .تفتیش اعالن نمودند مؤظفحضور مسوولین محلی والیت، حمایت و آمادگی خویش را از تیم 



 چالش ها و مشکالت:
. و صرف در مورد ز تیم تفتیش موظف در والیت پکتیا، کدام مشکل و یا چالش خاصی را عنوان ننمودنددر جریان بازدید و نظارت ا

پیروزی  سبق بعد ازبازرسی و اجرای تفتیش در قول اردوی والیت پکتیا مشکالتی را عنوان نمودند که همانا عدم موجودیت پرسونل ا

ال معلومات نداشته و پرسونل جدید که در قول اردوی ایفای وظیفه می نمایند در ارایه اسناد برای هیات اصامارت اسالمی می باشد. 

ل فوق از جانب الیقول اردو بنا بر دبه اساس اظهارات تیم موظف تفتیش، بازرسی  یک این خود یک چالش بزرگ می باشد. از جانب

 اداره در حالت معطلی قرار دارد. 

 سفارشات:
پالن می باشد  تا موضوع تفتیش قول اردو که شامل ن تفتیش دارای محدوده زمانی هست، ایجاب می نمایدپالاز آنجائیکه  -1

 اجرا و عدم اجرا تفتیش قول اردوی متذکره حل گردد. دایت مقام محترم اداره هر چه عاجل تر بعد از ه

 تیجه گیری:ن
تشریح و تفصیل نان و هم چبوده، قناعت مورد  پکتیا از اینکه در مرحله پالنگذاری قرار دارندش در والیت تفتی مؤظفاجراات تیم  

 اهداف برای مسوولین والیت در قسمت شناسایی مزید اداره عالی تفتیش نهایت ارزنده می باشد. 

 در قید دو ورق ترتیب و به مقام محترم اداره تقدیم است.  پکتیاوالیت به نظارتی  هیأت  فوقا گزارش سفر

 (1)  پکتیا تجریان بازدید هیات با تیم موظف تفتیش در والی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3)     جریان بازدید هیات با روسای والیتی تحت بررسی

 

 

 (3)      جریان مالقات با معاون مقام والیت پکتیا

 



 

 با احترام

 وحیداهلل پویا    عبداالحد قیومی   صدیق اهلل عزیزیمولوی 

 رئیس تفتیش سکتور زیربنا  سکتور معارف و صحترئیس تفتیش  ستکور دفاعی و امنیتیرئیس تفتیش 

 

 

 مالحظه شد مقام

 مولوی عزت اهلل حقانی

 معاون در امور تفتیش مالی و رعایت اسناد تقنینی


