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 مقدمه
، جوزجان بلخ ) های از تیم های موظف تفتیش در والیت نظارت کنترول و مقام محترم اداره پیرامون هدایت بتاسی از 

 ښتینر حزب اهللمولوی به ترکیب محترم  یهئیت ،و روسای والیتی مربوط آن شخص والیانو همچنان مالقات با  و سمنگان( 

فورنزیک و تفتیش اهلل یونسی رئیس تفتیش  ار رئیس تفتیش پروژه های عامه وامینهسید منان سانجنیر رئیس تفتیش شاروالی ها،

 تقویت و امور نظارتی و کنترولی به منظور(  1401میزان   9 میزان الی 3مطابق به 1444ربیع االول  4الی صفر 28از تاریخ ) خاص

 مراجع تحت تفتیش قانونی و مسوولیت های عالی تفتیش تفتیش و ارائه معلومات در خصوص پالیسی اداره کیفیت امور بهبود

گردیده و پس از بازدید و  یاتعازم آن وال ، جوزجان و سمنگان( بلخ والیت های ) بخصوص در واحد های دومی به 

هئیت در زمینه گزارش و مالقات های رسمی با مسوولین و مقامات والیتی  گروپ های موظفاجراآت ارزیابی 

 حسب ذیل ارایه می گردد.

 هدف سفر 
 

مسوولیت تفتیش و ارائه معلومات در خصوص پالیسی اداره عالی تفتیش و  کیفیت امور ، بهبودتقویت امور نظارتی و کنترولی

مالقات با مسوولین برخی مراجع تحت بررسی در  همچنانبخصوص در واحد های دومی  های قانونی مراجع تحت تفتیش

 پیرامون مشکالت و پیشنهادات آنها در خصوص نحوء بازرسی. مربوطوالیت 

 والیت بلخ

 تیم های موظف در والیت بلخ:جریان بازدید از 
 

که فردا آن ساعت   بلخعازم والیت  ( 5623ی صفی اهلل دارنده پلیت نمبر)رصبح به دریو 5ساعت  1401میزان  3هیئت بتاریخ 

در شاروالی، صحت عامه، فوائید  )صبح از جریان فعالیت و بازرسی دو تیم موظف )تفتیش عملکرد و تفتیش پروژه های عامه 8

و با مقامات ذیربط استماع  موجود را مشکالت و چالش هایعامه و پوهنتون والیت بلخ( بازدید صورت گرفته که متعآقباً هئیت 

 نمودند. به منظور تسهیل امور بازرسی شریک نموده که مقامات مربوط در زمنیه وعده همکاری جدی را

 والیت بلخ والی و سایر مقامات والیتیمالقات هئیت با 
 

ابوحمزه  محمد طارق هماهنگی تیم های موظف با شخص جناب والی والیت بلخ محترمت اعزامی با هیئ 1401 میزان  4بتاریخ 

هدف تفتیش و هئیت اعزامی  ،با حضور داشت روسای سکتوری والیت جلسه را تدویر که بعد از استقبال گرم مقام والیت

 را هدف از اجرای تفتیشبیان و عالوه برآن، و هئیت رهبری اداره پالیسی اداره را مبتنی بر هدایات مقام عالی ریاست الوزرأ 

بیق قوانین، مقررات، تعلیماتنامه ها، طرزالعمل ها، لوایح و... به منظور شفافیت در امور حسابدهی و حساب حصول اطمینان از تط

گیری، ثبت دقیق معامالت و حسابات، تحقق درست عواید و اجرای اصـــولی مصارف، مراقبت از دارایی عامه از طریق 
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در خصوص جع ذیربط جهت رفع نارسایی ها و بهبود اجراآت آنها موجودی های نقدی و جنسی و... و ارائه نتایج تفتیش به مرا

به گرمی از جانب شخص  مود کهنارائه و تقویت حاکمیت قانون و حکومت داری خوب مفصالً تشریح  وشفافیت و پاسخگوی 

ای موظف اظهار نمودند که مقام والیت و مسوولین مربوط در خصوص همکاری با تیم هو  قرار گرفت استقبال موردوالی 

 اداره عالی تفتیش از هیچ گونه همکاری دریغ نورزیده و کاملن با تیم های موظف اداره عالی تفتیش همکار بوده و همچنان از

و اظهار نمودند که تیم د آوری در این والیت بازرسی نموده بود به خوشی یاسال جاری تیم تفتیش که در ربع اول  کردرکا

همکاران و ادارات مربوط به والیت را متوجه اشتباهات شان ساخته که با دریافت گزارش و تطبیق سفارشات  تفتیشهای 

  در آینده مرفوع می گردد. مشکالت این تفتیش

 و روسای مربوط آن بلخ بازدید هیئت با مقام والیت

 

 جریان کنترول و نظارت از تیم موظف پروژه های عامه

مطابق به پالن منظور شده رسی تیم پروژه های عامه کنترول و نظارت نمود که تیم موظف تفتیش هئیت موظف از روند باز

یه مطابق به چک تکمیل که تمام اوراق شامل دوس بازرسی را فیصد در مراجع ) شاروالی، صحت عامه و فوائید عامه( 70حدود 
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تولکیت ها برای تیم موظف صورت رهنمایی های میتدودیک در تطبیق بهتر اوراق کاری و  برآن،. عالوه لست کنترول گردید

 گرفت.

 جریان کنترول، نظارت و رهنمایی تیم موظف در شاروالی والیت بلخ

 

 

 جریان و کنترول از تیم موظف عملکرد در صحت عامه

همچنان هیئت موظف از روند بازرسی تیم تفتیش عملکرد در صحت عامه و پوهنتون بلخ کنترول و نظارت نمود که تیم موظف 

فیصد در مراجع ) شاروالی، صحت عامه وپوهنتون( والیت بلخ  80تفتیش روند بازرسی  را مطابق به پالن منظور شده حدود 

رهنمایی های میتدودیک در تطبیق بهتر  در زمینه ک لست کنترول گردید کهتکمیل که تمام اوراق شامل دوسیه مطابق به چ

بیان گردید و همچنان مشکالت تیم موظف در ریاست صحت عامه مبنی بر عدم اوراق کاری و تولکیت ها برای تیم موظف 

مطروحه  همکاری به موقع از جانب مدیریت تدارکات و کنترول های عینی تیم از شش ولسوالی مربوط استماع که مشکالت

در جلسه ای با رئیس صحت عامه در مقر آن ریاست بیان گردید که شخص رئیس صحت عامه از تسهیل پروسه تفتیش و 

 همکاری با تیم موظف وعده جدی نمودند.
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 تیم موظف تفتیش عملکرد جریان کار کنترول نظارت از

 

 

 والیت جوزجان:

عازم والیت جوزجان گردید که متعآقباً، از روند بازرسی تیم های موظف تفتیش  1401میزان  5هیئت روز سه شنبه مورخ 

خاص و تفتیش تصدیها در ریاست تصدی افغان گاز این والیت کنترول و نظارت نمود که بازرسی تیم تفتیش خاص تکمیل 

ودند و همچنان تیم بازرسی تفتیش تصدیها در مرحله پالنگذاری قرار و منتظرهدایت مرکز مبنی بر بازرسی والیت فاریاب ب

 داشته که از جانب هیئت رهنمایی های الزم صورت گرفت. 
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 موظف در تصدی افغان گاز والیت جوزجان روند تفتیش تیم جریان کنترول و نظارت از

 

 

 والیت جوزجان مالقات هئیت با والی و سایر مقامات والیتی

 

هماهنگی تیم  موظف با شخص جناب والی والیت جوزجان محترم قاری شعیب با ت اعزامی با هیئ 1401 میزان  6بتاریخ 

حضور داشت روسای سکتوری والیت جلسه را تدویر که بعد از استقبال گرم مقام والیت، هئیت اعزامی هدف تفتیش و پالیسی 

حصول  را هدف از اجرای تفتیشرآن، اداره را مبتنی بر هدایات مقام عالی ریاست الوزرأ و هئیت رهبری اداره بیان و عالوه ب

اطمینان از تطبیق قوانین، مقررات، تعلیماتنامه ها، طرزالعمل ها، لوایح و... به منظور شفافیت در امور حسابدهی و حساب گیری، 

در خصوص شفافیت و پاسخگوی و تقویت حاکمیت قانون و حکومت داری خوب مفصالً تشریح و ارائه گردیدکه به گرمی 



P a g e  7 | 8 

 

ب شخص والی صاحب مورد استقبال قرار گرفت و اظهار نمودند که مقام والیت و مسوولین مربوط در خصوص همکاری از جان

 با تیم های موظف اداره عالی تفتیش از هیچ گونه همکاری دریغ نمی ورزد و همیشه همکار خوب خواهد بود. 

 

 

 جوزجان و روسای سکتوری آن والیت بازدید هیئت با مقام والیت

 

 والیت سمنگان:

عازم والیت سمنگان شده و در ابتدأ از روند بازرسی در مراجع )شاروالی شهر ایبک، ریاست  1401میزان 8هیئت اعزامی بتاریخ 

معارف، قوماندانی امنیه، ریاست مبارزه با حوادث طبیعی و ریاست زراعت( که از جانب تیم موظف اداره عالی تفتیش مورد 

سنبله بازرسی را آغاز نموده که تا اکنون  23رت صورت گرفت که تیم موظف بتاریخ بازرسی قرار گرفته است کنترول و نظا

صرف پالن تفتیش مراجع )زراعت و حوادث طبیعی( را تکمیل و به جهت تائیدی به مرکز ارسال داشته اند و سایر پالن های 

قوماندانی امنیه والیت سمنگان موجود بازرسی در حال تکمیل شدن قرار داشت و مشکالت در عدم همکاری و ارائه اسناد در 
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قوماندانی وعده همکاری بوده که توسط هیئت یادداشت و در جلسه مقام والیت در حضور مسوولین قوماندانی امنیه مطرح که 

 جدی در ارائه اسناد و معلومات به تیم موظف را نمودند.

 :مالقات هئیت با والی و سایر مقامات والیتی والیت بلخ

هماهنگی تیم با ت هیئ 1401 میزان  8بتاریخ از اینکه والی والیت سمنگان در یک سفر رسمی در کابل تشریف داشته هیئت 

های موظف با معاون والی والیت سمنگان و رئیس های سکتوری آن والیت در مقر والیت جلسه را تدویر نمود که بعد از 

ی هدف تفتیش و پالیسی اداره را مبتنی بر هدایات مقام عالی ریاست الوزرأ و هئیت استقبال گرم معاون والیت ، هئیت اعزام

رهبری اداره بیان که موجب رغبت اشتراک کننده گان جلسه گردید و معاون ریاست معارف به نمایندگی از ریاست های 

نیک در طی سال های متمادی سکتوری از کارکرد تیم های موظف اداره عالی تفتیش به عنوان یک معلم خوب و رهنمای 

توضحیات ارائه نمود و اظهار داشت که با تطبیق سفارشات تفتیش نواقص و مشکالت ریاست های والیتی تا حدی بسیار زیاد 

تفتیش را آینه تمام نما یاد نمود که توسط آن میتوان مشکالت را مشاهده کرد  ،والیت مقام حل گردیده است و همچنان معاون

 رهبری والیت وعده هرنوع همکاری جدی را با تیم های موظف اداره عالی تفتیش تعهد نمودند.و سایر مسوولین و 

 سمنگان و روسای سکتوری آن والیت بازدید هیئت با مقام والیت

  

، جوزجان بلخ) رسمی با مقامات والیات های تیم های موظف و مالقات از کنترول و نظارت  نی برمبت یئه قرار فوق گزارش

  تقدیم است. خدمت مقام محترم اداره و ترتیب و سمنگان( 

 بااحترام

 امین اهلل یونسی             ار        هسید منان سانجنیر                        ښتینرمولوی حزب اهلل          

                      

            رئیس تفتیش فورنزیک و تفتیش خاص              رئیس تفتیش پروژه های عامه                        تفتیش شاروالی هارئیس    

 


