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سفر هیئت نظارتی اداره عالی تفتیش زارش ــگ

 از کارکرد 

بدخشان و بغالن از گروپ های تفتیش در والیت 

 تاریخ

 هجری شمسی  ۱۴۰۱میزان سال  ۴سنبله الی  ۳۱ 
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 مقدمه 

لش های که مشکالت و چا لی تفتیش با توجه به اهمیت تفتیش،اداره عا

رسی )یافته گزارش دهی و تطبیق نتایج باز در راستای اجرای تفتیش،

تصمیم گرفت تا به منظور اهمیت بازرسی ها  های تفتیش( وجود دارد،

و اصالحات ادارات عامه و  راستای ایجاد شفافیت و حسابدهیدر 

ه عالی تفتیش به مراجع تحت معرفی ادار اداری،مبارزه با فساد 

جع ریشه یابی مشکالت و چالش های گروپ های تفتیش در مرا تفتیش،

 .دهدتیم های نظارتی  را تشکیل  تحت تفتیش و جستجو راه  حل آن،

( مورخ 191بر اساس حکم شماره ) و با توجه به موارد فوق الذکر

 هیئت، محترم اداره عالی تفتیشمقام  27/6/1401مطابق  21/2/1444

، جریر رئیس تفتیش مساعدت های خارجی محمد غازیمشتمل بر مولوی  

خلیل هللا حکیمی رئیس و  محمد جاوید آخند زاده رئیس پالیسی و پالن

به منظور تحقق مامول فوق تا  ،تحلیل گزارشات تفتیش موظف گردیدند

 .بدخشان و  بغالن( سفر نمایندوالیات )  الذکر به

سفر کاری خویش را توسط  ۱۴۰۱سنبله  ۳۱به تاریخ هیئت نظارتی 

واسطه کروالی دولتی به دریوری محمود راننده ریاست مساعدت های 

به خارجی از کابل به سوی والیات بغالن و بدخشان آغاز نمود و 

از ختم وظیفه دوباره به کابل برگشت  بعد ۱۴۰۱ان میز ۴تاریخ 

در بر  یوم را)پنج( نموده اند که مدت سفر هیئت نظارتی مدت 

را موارد ذیل  این هیئتو نشست های  یرد و فشرده فعالیت هامیگ

 تشکیل میدهد:

 سفرهدف 

به مسوولین  هدف سفر تیم نظارتی را معرفی اداره عالی تفتیش

تأمین و نقش آن  در جهت لیت ها مراجع مربوط، توضیح وظایف و مسوو

اره عامه و مبارزه با و حسابگیری و اصالح ادحسابدهی  شفافیت،

در راستای تحت تفتیش وظایف و مکلفیت های مراجع  اداری،فساد 

یافته ها و تطبیق نتایج بازرسی ها ) همکاری با گروپ های تفتیش 

که فرا راه گی به مشکالت و چالش های رسید( و و سفارش های تفتیش

وجود دارد و جستجو مراجع تحت بازرسی  در تفتیشگروپ های مؤظف 

 .نتایج مطلوب تشکیل میدهد رسیدن به جهتراه های حل آن 

 
 تهاسجلسات و نش جریان

 

 والیت بدخشان جلسات درالف:  

 

و به  هش را به والیت بدخشان آغاز نمودنخست سفر خویهیئت نظارتی 

عازم والیت بدخشان شده و با هیئت موظف  ۱۴۰۱تاریخ اول سنبله 

مورد تحلیل و تفتیش در آنوال مالقات نموده و اجراآت آنها را 

از اینکه گروپ تفتیش یک هفته قبل از سفر  ارزیابی قرار دادند،

استعالمیه های  به والیت بدخشان سفر نموده بودند،هیئت نظارتی 



 

معلوماتی را عنوانی مراجع تحت تفتیش صادر نموده و روی پالن 

 .مینمودندبازرسی کار 

ه فرا راه مشکالت و چالش های کاری ک مزید بر آن هیئت نظارتی، 

ل آن راه های استماع نموده و جهت ح روپ تفتیش قرار داشته،گ

زرسی های مراجع شامل پالن و در ارتباط به با قانونی جستجو گردید

مشوره های سودمند و ارزنده به گروپ تفتیش هدایات و  بازرسی؛

 مطابقرا  تا با توجه به آن بازرسی های مراجع شامل پالن ،داده شد

تیش را انجام داده و پروسه اجرای تف به پالن های رهنمودی،

به پایه اکمال برساند و گروپ تفتیش  بانظرداشت زمان تعیین شده،

بدون تعلل و  و میگردد،به مشکالت و چالش های در جریان تفتیش روبر

تا در  ریاست های سکتوری مربوط خبر دهند،تاخیر و عندالموقع به 

راه های قانونی ش قسمت رفع آن منجانب اداره محترم عالی تفتی

همچنان به منظور انجام بهتر امور به گروپ تفتیش  جستجو گردد،

 هدایت ذیل صادر گردید:

جع تحت تفتیش بیرون تمام یافته های که در جریان بازرسی مرا -

یاست های مربوط سکتوری شریک در جریان تفتیش با ر نویس میگردد،

تا در زمینه جمع آوری اسناد حمایوی و سایر موارد مهم  گردد،

 دیگر به گروپ تفتیش هدایات الزم داده شود.

ازرسی به کدام مشکل مواجه در صورتیکه گروپ تفتیش در جریان ب -

 موضوع را عندالموقع به ریاست سکتوری مربوط شریک سازد. میگردد،

و با توجه به پالن کار بازرسی مراجع در زمان تعیین شده ترتیب  -

 آن در قسمت اجرای تفتیش مبادرت ورزند.

 ۲۵مطابق به  ۱۴۰۱سنبله  ۲به تاریخ در تداوم به آن هیئت نظارتی 

داشته و به درحالیکه والی والیت بدخشان در والیت حضور ن ،۱۴۴۴صفر 

ثار احمد احمدی معاون مقام محترم نبا  مرکز عزیمت نموده بود،

ر فیض آباد و شاروالی شه محترم امنیه والیت، مسوولین قوماندانی

 گروپ موظف تفتیش جلسه نمودند.حضور با  سایر مسوولین مربوط،

 



 

 

ضمن تعارف با مسوولین مربوط، در  در این جلسه نخست هیئت نظارتی

مسوولیت ها و نقش اداره عالی  ارتباط به تاریخچه، اهداف، وظایف،

 ،توضیح داشتند، تفتیش در جهت مبارزه با فساد اداری صحبت نموده

که بازرسی امور مالی و حسابی مراجع که وجوه عامه را در اختیار 

اداره از وظایف اساسی  ییکیا از آن استفاده مینمایند،  رند ودا

مان هللا خان این بازرسی از دوره ا عالی تفتیش را تشکیل میدهد،

یعنی در حدود صد سال قبل آغاز و به اشکال مخلف با افت و خیز 

 های فراوان تا به امروز ادامه دارد. 

اداره عالی تفتیش، صالحیت دارد تا امور هیئت نظارتی افزودند که 

شاروالی و تصدیها و  ی و حسابی واحد های بودجوی مرکزی، محلی،مال

ی که پول و یا دارائی عامه عامه در شرکت های دولتی و سایر مراجع

به عهده دارند و ند و یا از آن استفاده مینمایند، اختیار دار

نتایج بازرسی های مراجع تا گزارش  ،اداره عالی تفتیش، مکلف است

را به شکل توحیدی )مصارف و عواید( به مقام عالی  شد، تفتیش

ریاست الوزرا و از طریق آن به امیر المومنین حفظه هللا ارایه 

 .دارد

رسی های خویش را به شکل اداره عالی تفتیش بازند که دهمچنان افزو

هدف از و  بی طرفانه و بدون جانبدارانه انجام میدهد مستقالنه،

و ... به  مقررات، ن،یقوان قیاز تطب نانیحصول اطمتفتیش  یاجرا

ست مصارف مدیریت در ،یریو حساب گ یدر امور حسابده تیمنظور شفاف

نارسائی ها و کاستیها در  و جمع آوری معقول عواید، تشخیص نواقص،

 ربطیبه مراجع ذ شیتفت جیو ارائه نتااجراآت مراجع تحت تفتیش 

بنَا بهتر است  ،باشدیها و بهبود اجراآت آنها م ییجهت رفع نارسا

گزارش های نتایج بازرسی مراجع والیت بدخشان که رسمَا از طریق  تا

 ربوط والیت بدخشان مواصلت میورزد،اداره عالی تفتیش به مراجع م

و به نهادی های دولتی والیت  نماندناخوانده باقی کدام آن  هیچ

عالی ق یافته های اداره یتا در حصه تطب ،متذکره هدایت داده شود



 

ه اداره عالی در میعاد معین اقدام جدی نموده و از نتیجه ب تفتیش

زیرا سفارش های که از جانب اداره عالی  تفتیش اطمینان دهند،

امور و به منظور بهبود  به مراجع تحت تفتیش ارایه میگردد،تفتیش 

سالم و عاری  بنَا جهت داشتن یک اداره اصالح ادارات عامه میباشد،

تا نتایج بازرسی های  ،بهتر دانسته میشود از نواقص و کاستیها،

 اداره عالی تفتیش طور جدی تطبیق گردد.

مزید بر آن از مسوولین مربوط تقاضا گردید تا در قسمت ارایه 

اسناد و معلومات و فراهم آوری سایر تسهیالت مورد نیاز با گروپ 

الزم و همه جانبه نمایند تا تفتیش اداره عالی تفتیش همکاری 

 پروسه بازرسی در زمان تعیین شده به اتمام برسد.

خوشنودی در اخیر جلسه محترم معاون مقام والیت بدخشان ضمن ابراز 

د و رویکرد تفتیش، افزایش موثریت، براین از اجرای تفتیش،

حسابدهی و اصالحات را  در ادارات بار می آورد و به  شفافیت،

وط هدایت دادند تا با گروپ تفتیش اداره عالی تفتیش مسوولین مرب

 در حصه ارایه اسناد و معلومات مورد نیاز همکاری جدی نمایند.

 جلسه با دعای خیر و فالح خاتمه یافت.
 

 بغالنوالیت  جلسات درب: 

 

عازم  ۱۴۰۱به تاریخ سوم سنبله  در ادامه سفر شان،هیئت نظارتی 

والیت بغالن شده و با گروپ موظف تفتیش در آنوال مالقات نموده و 

 اجراآت آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادند.

 والیت بغالن توظیف گردیده بودند، از اینکه گروپ تفتیش اخیرَا به

موده و استعالمیه های معلوماتی را عنوانی مراجع تحت تفتیش صادر ن

 روی پالن بازرسی کار مینمودند.

مشکالت و چالش های کاری گروپ تفتیش را استماع  هیئت نظارتی،

همچنان به  آن راه های قانونی جستجو گردیده نموده و جهت حل

 منظور انجام بهتر امور به گروپ تفتیش هدایت ذیل صادر گردید:

ش بیرون اجع تحت تفتیتمام یافته های که در جریان بازرسی مر -

سکتوری شریک در جریان تفتیش با ریاست های مربوط  نویس میگردد،

تا در زمینه جمع آوری اسناد حمایوی و سایر موارد مهم  گردد،

 دیگر به گروپ تفتیش هدایات الزم داده شود.

ازرسی به کدام مشکل مواجه در صورتیکه گروپ تفتیش در جریان ب -

ت محترم تفتیش سکتوری موضوع را عندالموقع به ریاس میگردد،

 مربوط شریک سازد.

پالن کار بازرسی مراجع در زمان تعیین شده ترتیب و با توجه به  -

 آن در قسمت اجرای تفتیش مبادرت ورزند.

 ۲۹مطابق به  ۱۴۰۱نبله س ۳به تاریخ به همین ترتیب هیئت نظارتی 

مستوفی، ی سمیع هللا حزب هللا والی بغالن، مولومحترم با  ،۱۴۴۴صفر 

مسوولین  شاروال شهر پلخمری، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری،



 

گروپ حضور با  حترم امنیه، و سایر مسوولین مربوط،قوماندانی م

 موظف تفتیش جلسه نمودند.

 

در  ضمن تعارف با مسوولین مربوط، در این جلسه نخست هیئت نظارتی

اداره ه ندکدزواف، اداره عالی تفتیش صحبت نموده معرفیارتباط به 

عالی تفتیش عالی ترین بازرسی کننده امور مالی و حسابی در کشور 

هجری شمسی تحت نام )دیوان سنجش( به منظور  ۱۳۰۰که در سال بوده 

اجرای تفتیش عواید و مصارف دولت ایجاد گردیده و بعدَا به نام 

ه عالی های متفاوت در تشکیل دولت عرض اندام نموده و فعاَل ادار

که مسولیت دارد تا امور مالی و  یش یک نهاد مستقل بوده،تفت

شاروالی ها تصدیها و  ادارات بودجوی مرکزی، محلی، حسابی تمام

 که از وجوه عامه استفاده مینماید،شرکت های دولتی و سایر مراجع 

طور مستقالنه و بی طرفانه بر طبق قوانین و مقررات مربوط و 

نمایند و هدف از بازرسی  تفتیش،معیارات بین المللی ادارات 

نواقص و کاستیها در اجراآت مراجع  خال،تشخیص  اجرای بازرسی ها،

تحت تفتیش و ارایه سفارش اصالحی و مفید به منظور رفع نواقص و 

 .تشکیل میدهدنارسائی ها و بهبود امور و اصالح ادارات عامه 

مسوولین  بنَا به منظور تحقق مامول فوْق پیرامون موارد ذیل با

 والیت متذکره صحبت گردید:

ارایه  حصهتقاضا گردید تا در از مسوولین مراجع تحت تفتیش  -

اسناد و معلومات و فراهم آوری سایر تسهیالت مورد نیاز با گروپ 

  .تفتیش اداره عالی تفتیش همکاری الزم نمایند

با مراجع تحت تفتیش شریک  ش در ختم بازرسیییافته های هیئت تفت -

و  مطالعهبنَا ادارات محترم مسوده گزارش را طور دقیق  میگردد،

 یافته های تفتیش نظر مشخص شان را ارایه دارند.پیرامون 



 

در قسمت تطبیق یافته ها و سفارش  به منظور اصالح ادارات عامه، -

 های تفتیش ترتیب اثر دهند.

صحبت نموده و افزودند  بغالن والی صاحب والیتدر اخیر جلسه محترم 

که هم اکنون در افغانستان یک نظام شرعی و اسالمی حاکم شده و هدف 

اساسی امارت اسالمی افغانستان مبارزه با فساد اداری بوده و با 

فساد کنندگان برخورد شرعی و قانونی صورت میگیرد و به مسولین 

همکاری  مربوط هدایت دهند تا با گروپ تفتیش در پروسه تفتیش

 نمایند.

 جلسه با دعای خیر و فالح خاتمه یافت.

 
 نتیجه گیری

که تدویر همچو جلسات و برنامه ها  با توجه به موارد فوق الذکر،

به منظور معرفی به اساس لزوم دید مقام محترم اداره عالی تفتیش 

.. صورت ت از کار کرد گروپ های تفتیش و .نظار اداره عالی تفتیش،

جلسات  تدویر چنینزیرا  میگردد، تلقیبسا مهم و ارزنده  میگیرد،

تحت تفتیش را نسبت به کار کرد ها، شناخت مراجع از یک طرف کاری 

صالحیت ها و مسوولیت اداره عالی تفتیش تقویه بخشیده و از  وظایف،

تیم های تفتیش سوی دیگر مراجع را متوجه مکلفیت های شان در قبال 

های اداره عالی تفتیش مینماید و سطح و تطبیق نتایج بازرسی 

باال برده و کارائی تفتیش را را همکاری مراجع با گروپ های تفتیش 

 .بهبود میبخشد

مزید بر آن از کارکرد گروپ های تفتیش نظارت و ارزیابی صورت 

میگیرد و خال ها و نواقص کاری گروپ های تفتیش شناسائی و جهت رفع 

 داده میشود.آن هدایت و مشوره های الزم 

 پیشنهادات

هیئت نظارتی پیشنهاد مینماید، در صورتیکه موجودیت منابع  -

مالی و منابع بشری، در پالن های بازرسی بعدی اداره عالی 



 

تفتیش، بازرسی یک تعداد از شاروالی های ولسوالی که دارای 

 عواید و مصارف بیشتر باشند، نیز شامل پالن بازرسی نمایند.

نیز چنین پروسه ادامه یابد، در این صورت هرگاه در آینده  -

پیشنهاد میگردد تا گروپ های نظارتی حد اقل در اوسط میعاد 

که مشکالت و چالش های  یات اعزام گردند تاپروسه تفتیش به وال

هئیت تفتیش در این میعاد، به آن مواجه گردیده، شناسائی و 

 راه های آن مناسب به آن جستجو گردد.

اداره عالی تفتیش از نتایج سفر  هیئت نظارتیرش قرار فوق ، گزا

در  مربوط آنوالمسوولین  و مالقات با به والیات بدخشان و بغالنشان 

 ورق ترتیب و صحت است. چهارظرف 

 بااحترام

 

 

                                        مولوی محمد غازی جریر          

خلیل                                         محمد جاوید آخند زاده      

 هللا حکیمی

رئیس                                   رئیس تفتیش مساعدت های خارجی   

 تحلیل رئیس                                         پالیسی و پالن

 گزارشهای تفتیش

 

 

 
 منظور کننده:

 

 مولوی عزت هللا حقانی

 معاون در امور تفتیش مالی و تفتیش 

 رعایت اسناد تقنینی و سرپرست اداره عالی تفتیش


