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 امــــارت اسـالمی افغانســـتان

 اداره عــــالــی تفتــــیش
 معاونیت در امور تفتیش مالی و تفتیش رعایت اسناد تقنینی

 

تفتیشقام محترم اداره عالی به م  

 

ت از تیم های موظف تفتیش ت اعزامی مبنی بر کنترول و نظاریئگزارش ه

 (ارزگانو  ندرهاق، زابل )ت هایدر والی
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 مقدمه

سناد تقنینی ساس هدایت مقام محترم اداره عالی تفتیش، معاونیت در امور تفتیش مالی و تفتیش رعایت ا نظارت و ، هیأت بر ا

اور حقوقی، محترم مولوی نورحیدر صییدر مشییمشییت ل بر محترم زابل، قندهار و ارزگان ارزیابی تیم های بازرسییی وتیت های 

افته یمحترم مح د نسیییم سییحر رتیت تفتیش سییکتور حکومتداری و حاا یت قانون، محترم نمار اح د ئیات رتیت  ی یری 

دند تا از موظف گردیهای تفتیش، محترم مفتی عزیزالرح ن آمر نشییرات و محترم یبیا اذ یای مسییخور ویر و عکاس اداره 

، با والی و سایر مسخولین بازدید به ع ل آورده و عالوه بر ارزیابی و نظارت از تیم های بازرسی زابل، قندهار و ارزگانوتیت های 

در حسابدهی  ییربط وتیات متذاره مالقات و ض ن معرفی اداره و صالحیت های آن،  یرامون نقش و اه یت تفتیشو مقامات 

نده مشییاوریت حاجی زرجان رانم تزم به یار اسییت هیأت موظف فوا الذار را محتر و شییفافیت نیز بحو و تیادر نظر ن ایند 

 با واسطهء مربوطه شان، ه راهی و انتقار ن وده است حقوقی اداره 

سفرااری از  شرده فعالیترا  04/07/1401الی  28/06/1401تاریخ به این منظور هیأت موظف  ها و میاحو  در بر گرفته اه ف

 سطور بعدی ارایه می گردد  صورت گرفته به در

 زابل: والیت  -الف

به   شیتفت یالاداره ع ینظارت ختیه . ن ود داریزابل د تیوت یمراجع محل یبررسیی انیاز جر شیتفت یاداره عال ینظارت ختیه

از  یش س یهجر 1401سنیله  2۹سه شنیه مورخ  سنیله سار روان سفر ااری وویش را آغاز و به روز 28روز دو شنیه مورخ 

عال ختیه شیتفت انیجر بل د تیوت یدر مراجع محل شیتفت یموظف اداره  ظارت ختیه .به ع ل آورد داریزا عالاد ین  یاره 

 تیو حاا  یحکومتدار شیتفت تیسییحر رت میمحترم مح د نسیی ،یصییدر مشییاور حقوق دریمتشییکل از محترم نور ح شیتفت

عات و ارتیاط آمر اطال یالرح ن حقان زیعز یها و گزارشیییات، محترم مفت افتهی یری ی  تیقانون، محترم نمار اح د ئیات رت

ابل، محترم محب ز تیوت یبا محترم مال بسییم اذ عیداذ وال تیوت آندر  شیموظف تفت ختیو ه ، محترم یبیا اذ یایعامه

 دریتدا محترم نورحاب دارید نیا در .ن ودند دارید تیآن وت تیوت یمحل نیمسییخول ریو سییا هیآوندزاده قومندان امن وبیاذ ا

سا یاز وال یصدر ض ن تشکر و قدردان سر ا ینهاد بررس  انهی شیتفت یزابل گفت: اداره عال تیوت نیمسوول ریو  سرا ننده در 

شور م شدیا ست  ور)بودجه عامه( به دولت و مردم گزارش دهد  بنا فهیاه وظ یا صرف در ش قیل یچند ءدارد تا از م  نیمفت

سناد ها نجایا شیتفت یلاداره عا ن وده، تا  یبررس شیفتت یال لل نیب اراتیو مع نیقوان ییرا در روشنا تیوت نیا یآمده اند تا ا

سقم اجراات ا صحت و  شد از  صل ن ا نانیاط  تیوت نیبا ست تا آم بینظارت هم به تعق ختیصدر افزود: ه ی  آقاندیحا ده ا

ش ا اگر مشکل دین ا یم جابیا ه روس نیا دینظارت ن ا کی روسه را از نزد و  ییت  اسخ ودر قس  نیبا مفتش نهیدر زم یتا 

 .حل گردد یش ا داشته باشند به صورت مشوره ا یدر صورت عدم ه کار نیمفتش

سم اذ عیداذ وال سپت نظارت  ختیضور هحبه نوبه از  کیهر هیآوندزاده قومندان امن وبیو محترم محب اذ ا یمحترم مال ب

ند با ما در اآمده  شیتفت یاداره عال یها ختیاه ه میووشییحار هسییت تین وده و گفتند: ما نها یاظهار ورسییند تیوت نیدر ا

س ت ا  ست یق سناد ها یها یها و اا سازند  ا ستا از  نیا بوده و در دهیچی  تیوت نیا یو ادار یاار یمان ما را متوجه ب را

ستفاده وواه شیتفت یاداره عال یکمسل نیمفشت یو ه کار ییراهن ا ست اه نظارت از  یدر حال نیا .ارد میا  شیتفت انیرجا

 انیجر کیزدننامیرده از  ختیتا ه دیاتحای گرد یا صلهیف یط شیتفت یاداره عال یرهیر ختیقیل توسط ه یسکتور عامه چند

  دین ا لی روسه را تسه ،یبررس انیبا مرجع و برعکت در جر نیرا نظارت ن وده و در قس ت مشکالت مفتش شیتفت

 والیت ارزگان:  -ب

به  شیتفت یاداره عال ینظارت ختیه  ن ود داریارزگان د تیوت یمراجع محل یبررسیی انیاز جر ش؛یتفت ینظارت اداره عال ختیه

شنیه مورخ  شنیه مورخ  سنیله عازم ارزگان گردیده و به روز 30روز چهار س یهجر 1401سنیله  31 نج  26مطابق به  یش 

 ختیه .ن ود دنیارزگان د تیوت یدر مراجع محل شیتفت یموظف اداره عال ختیه شیتفت انیاز جر یق ر یهجر 1444صفر 
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محترم مال  ،یحک ت اذ مزمل معاون وال یارزگان، محترم حاج تیوت یجان اح د وال یمح د عل یمتذاره با محترم مولو

ش ستوف ه،یقومندان امن ریعیداذ ب سا تیرت ،یم سخول ریمعارف و  نیا در .ن ودند و مالقات دارید تیآن وت تیوت یمحل نیم

ضور وال هیأت نظارتی اداره دارید سا یاز ح سوول ریو  شکر تیوت نیم س یارزگان ت سپت در رابطه به  اداره  یخیتار رین وده و 

در  شیافغانسییتان(، نقش تفت یدر بدنه حکومت) امارت اسییالم شیتفت تی)قدامت صیید سییاله(، اهداف، انواه، اه  شیتفت یعال

صالح و رفع نواقص در روند اجراآت اار ساد، ا صرف دق یااهش و محو ف سکتور عامه؛ به  قیو نظارت از م ست بودجه در  و در

 .اشتراک انندگان معلومات ه ه جانیه اراته ن ود

ستوفیهیقومندان امن، یمحترم وال سپت سخولین آن وتیت، معاون وتیت، م سایر م صحیت به ن کیهر  ، رتیت معارف و  وبه 

 ریو سا یمحل نیمسخول ریاو در .ن ودند یو قدران یتشکر تیدر آن وت شیتفت ینظارت اداره عال ختیو ه مین وده، از حضور ت

شتراک انندگان وت شکالت اار تیا سش ها، م شر ختیشان را با ه یو ادار یارزگان  ر  ختیرف هطن ودند اه از  کینظارت 

  دیو قناعت بخش اراته گرد یمسلک یبه ت ام سوار ها جواب ها تیدر آن وت شیتفت ینظارت اداره عال

 والیت کندهار:  -ج

ز جلسات و بحو بعد ا نظارت ختیه  ن ود داریاندهار د تیوت یمراجع محل یبررس انیاز جر ش؛یتفت یاداره عال ینظارت ختیه

سی موظف در آن وتیت، عازم وتیت ان سخولین وتیت ارزگان و تیم بازر سلکی و نظارتی با مقامات و م شده و بههای م  دهار 

 یالعموظف اداره  ختیه شیتفت انیاز جر یق ر یهجر 1444صفر  28مطابق  یش س یهجر 1401 زانیم 2شنیه مورخ  روز

ظارت ختیه .ددنبه ع ل آور داریاندهار د تیوت یدر مراجع محل شیتفت با ج یها دارید یط شیتفت یاداره عال ین نه  گا دا

 یحاج محترم ،یحک ت اذ حک ت مسیییتوف خیاندهار، محترم شییی تیوت یاذ میارک معاون وال اتیح یمحترم الحاج مولو

 یحترم مولوارتیاط وارجه، م تیرت یعیدالشیییکورحقان یمحترم مولو ه،یعدل تینورآغا رت ینع ت اذ شیییاروار، محترم مولو

 .ن ودند داریقندرهار د تیگ رک وت تیمح د حامد اح د رت یزراعت و محترم مولو تیرتمح ود مظلوم 

شکر و قدردان دارید نیا در سا یاز معاون وال یض ن تعارف، ت سوول ریو  س ،اندهار تیوت نیم اهداف،  ،یخیتار ریدر ارتیاط به 

سخول ف،یوظا ستا شیتفت یها و نقش اداره عال تیم سابده ت،یشفاف جادیا یدر را ساب  یح سکتو یریو ح صالح  ر عامه و و ا

ساد ادار ضافه ن ودند اه برر هیارا حاتیاندهار توض تیوت یمراجع محل نیبه مسخول یمیارزه با ف  یاداره عال یها یسارده و ا

ستقل طیق قوان شیتفت صل گردد،یاجرا م (INTOSAI)شیتفت یال لل نیب یارهایو مع یو مقررات داول نیطور م  یاه هدف ا

صالح ادارات عامه از طر صالح یسفارش ها هیارا قیآن ا ست ،ین ودو ره یا س هایرفع نواقص و اا  یکتور عامه مدر اجراات، 

 ش،یتفت یجراا نیمربوط تقاضا ن ود تا ح نیاز مسخول شیتفت یبه اهداف متوقعه اداره عال دنیدر جهت رس هیأت موظف .باشد

 .ندین ا ی کاره شیتفت یاداره عال ختیتزم با ه التیتسه ریسا یو فراهم آور ازیدر قس ت اراته اسناد و معلومات مورد ن

 اظهار تیدر آن وت شیتفت یاداره عال ینظارت ختیاندهار از حضییور ه تیوت نیمسییخول ریو سییا یمعاون وال در این جلسییات

حصور  ش،یتفت هفیافغانستان وظ یاه در بدنه امارت اسالم ستینهاد  انهی شیتفت یاداره عال بیان داشتند اهن وده  یورسند

راته اسییناد و ارا در جهت  شیوو ینامیرده آمادگ تیوت نیولمسییخ را دارا می باشیید  عامه در ادارات  ییاز مصییرف درسییت دارا

 .موارد مربوط ابراز ن ودند ریو سا شیتفت یالاداره ع ختیبا ه ازیمعلومات مورد ن

 :جمع بندی، چالش ها و پیشنهادات

سی وتیت های  سیار ارزنده و ، زابل، قندهار و ارزگانهیأت موظف نظارت و ارزیابی تیم های بازر برنامهء نظارتی فوا الذار را ب

ض ن معرفی  سات ااری و معارفه ای،  مم ر می داند اه بر طیق هدایات مقام محترم اداره طرح و اجراتی می گردد  در این جل

ر  اسخدهی، نقش تفتیش و بازرسی دو ارایه شناوت بهتر از اداره عالی تفتیش و ااراردها و وظایف و مسخولیت های این اداره، 

تأمین شفافیت و حسابدهی ادارات و مراجع تحت تفتیش برجسته گردیده و عالوه بر آن در راستای تحقق و تطییق یافته ها و 

شد  در انار آن ااراردها و اجراآت اعضای  سفارش های مندرج گزارش های بازرسی نیز، نقش برازنده ای وویش را دارا می با
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ارزیابی قرار گرفته و ضیی ن اینکه والها و نواقص ااری تیم های بازرسییی شییناسییاتی و هدایات تیم های بازرسییی نیز مورد 

به بروی چالش در ییل  رهن ودی داده می شود، زمینهء  اسخدهی تیم بازرسی به اجراآت صورت گرفته را نیز فراهم می سازد 

 های مشخص ارایه می گردد:ها و مشکالتی اه از سوی تیم نظارتی شناساتی گردیده توأم با  یشنهاد

دید جابجا اند اه جقوماندانی های امنیه وتیت های زابل و ارزگان اه از ج له مراجع تحت تفتیش بودند، اامراً اارانان  -1

ای بازرسییی، هبه امور تفتیش و مالی معلومات اافی نداشییته و در ارایه  اسییخ ها، اسییناد و معلومات مورد ضییرورت هیأت 

حل اسناد را به تیم تفتیش گفته شود اه ما مرد  ه چنان این امر سیب شده است تا در بروی موارد تأویر صورت می گی

اه از ج له  به ش ا نشان می دهیم باقی معلومات و اسناد مورد ضرورت را وودتان جستجو، دریافت و حل مطلب ن اتید 

کتور دفاعی، می گردد تا ریاسیییت محترم تفتیش سییی می توان قوماندانی امنیه وتیت ارزگان را ممار آورد  لذا  یشییینهاد

سی مربوط  صخونیت اجت اعی با تیم های بازر شته و در مورد چ ون ی اجامنیتی و م رای تفتیش در ت اس نزدیک قرار دا

 در مراجع یاد شده، اقدام اصولی را مرعی دارد 

روی موارد باعو جانب اداره صورت می گیرد، در بمراجعه تیم های نظارتی مراز به وتیات اه بدون ادام نامهء رس ی از  -2

به مقام وتیت  مشکالت در ه اهن ی می گردد  لذا بهتر وواهد بود تا منیعد تیم های نظارتی یریعهء نامهء رس ی حداقل

سه و مالقات ب ضرورت برگزاری جل صورت گرفته و  شان در مکتوب آگاهی دهی  س ی معرفی و از ماموریت  ا مقام طور ر

 وتیات و سایر مسخولین مشخصاً تذار داده شود  اور

 تقدیم است  ارایه و زابل، قندهار و ارزگانقرار فوا گزارش اجراآت هیأت نظارت و ارزیابی تیم های بازرسی وتیت های 
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