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 (۱۳۹۹مالی ) سال شش ماه اولگزارش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



( ریاست تفتیش داخلی1399سال مالی )اول ودوم  گزارش ربع  

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

فیصدی 

 پیشرفت
سال/اول ودوم  پیشرفت فعالیت هادر ربع  فعالیت های عمده 

 مقدار هدف درربع

سال/اول ودوم  
 شماره هدف

 فیصد(87) (فیصد48)

 بازرسی شده  (مرجع14)

(  3254/  7251براستتان مامتتا شتت اره )  استت.  

ریاستت. تیشتتیخ یا  تتی   1398 /9/   25متتخر  

وکنشتتروک کیییتت.   ایاره م شتتر  فتتا ی تیشتتیخ  

مراجتتتع مربتتتخر یر رتتتاد بررستتتی ایاره م شتتتر   

(  20فتتا ی تیشتتیخ  بتتخیه وبایرم ریاشتت. متتایه )

قتتتامخد ایاره فتتتا ی تیشتتتیخ ریاستتت. تیشتتتیخ 

کخر را یا  تتتی  یتتتاری. بررستتتی مراجتتتع متتت 

 مداری   

 

تن یم وافرا  هیئ. جه. 

بازرسی امخرما ی ،رسابی 

( 20ایاری ومس کی تعدای)

 مرکریوارد های  از مرجع

  والیشیو

( مرجع 20بازرسی )

ازواردهای مرکری 

 ووالیشی این وزارت 
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 پیشرفت اجراات

مرکری ووالیشی ( مرجع ازوارد های 14(  با تعدای )9139ساک ما ی ) (اوک و یو  )راد من خرشده ربع مطابقتحلیل اجراات: فعالیت های  تکمیل شده

 بازرسی گرییده کا قرار ذیل میباشد 

 دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن فیصدی پیشرفت گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

  100٪ هراتریاس. ارشای،رج واوقاف والی.   .1

  100٪ ریاس. ارشای،رج واوقاف والی. کندهار  .2

  100٪ ریاس.  رقا مبارک کندهار  .3

  100٪ ریاس. ارشای،رج واوقاف والی. ب خ  .4

  100٪ ریاس. روضا شریف ب خ  .5
٪100 ریاس. ارشای،رج واوقاف والی. منگرهار  .6   

٪100  غ اد  ریاس. ارشای،رج واوقاف والی.  .7   

٪100 کنرها  ارشای،رج واوقاف والی.ریاس.   .8   

٪100 ریاس. ارشای،رج واوقاف والی. کندز  .9   

٪100 ریاس. ارشای،رج واوقاف والی. تخار  .10   

٪100 ریاس. ارشای،رج واوقاف والی. بد شاد  .11   

٪100 بغاد  ریاس. ارشای،رج واوقاف والی.   .12   

٪100 جخزجاد   ریاس. ارشای،رج واوقاف والی.   .13   

٪100 ریاس. اوقاف    .14   
 

 

 

 

 

 



 فعالیت های معطل شده 

تیتحقق فعال یگزارش چگونگ شماره شرفتیپ یصدیف  مطابق پالن تیفعال لیعدم تکم لیدال   

   مخجخیم ی باشد         

 فعالیت های آغازنشده
 دالیل عدم آغازفعالیت عنوان فعالیت شماره

 بررسی مگرییده اس.    19مریضی کخید  ور صشی  با مسب. قرمطینا بررسی امخر ما ی ، رسابی ، ایاری ومس کی ریاس. امخر قراء   .1

 

2.    

  بررسی امخر ما ی ، رسابی ، ایاری ومس کی ریاس.  رج فرضی     .3

ریاستت. تیشتتیخ   1398 /9/   25( متتخر   3254/  7251براستتان مامتتا شتت اره ) 

ایاره م شتتر  فتتا ی تیشتتیخ  مراجتتع مربتتخر یر رتتاد   کیییتت.  وکنشتتروکیا  تتی 

( قتتامخد ایاره  20بررستتی ایاره م شتتر   فتتا ی تیشتتیخ  بتتخیه وبایرم ریاشتت. متتایه )

 فا ی تیشیخ ریاس. تیشیخ یاری. بررسی مراجع م کخر را مداری  

 

 

 بررسی امخر ما ی ، رسابی ، ایاری ومس کی ریاس.  ایاری وما ی    .4

 

 بررسی امخر ما ی ، رسابی ، ایاری ومس کی ریاس. را یسی وراد     .5

 

 بررسی امخر ما ی ، رسابی ، ایاری ومس کی آمری. تدارکات    .6
 

 فعالیت های خارج ازپالن:

تیتحقق فعال یگزارش چگونگ شماره شمولیت درپالن عدم  لیدال نتایج   

1 
، رج ( ریاستت. ارشتتای  1397ا ی  1393رج ستتاک ) رروستتا  بررستتیچگخمگی 

 واوقاف والی. کنرها 

براسان ارکا  فخق ا عایه مقا  وزارت اجراات  ( مخری سیارش ایاری ارائا گرییده اس.    5) 

 گرییده اس.  

2 
بررستتی مددی ترمیم وفخاری یع فرایه مختر کروال مربخر ریاستت. ارشتتای، رج 

( افغامی قابل  40090مب غ ) هیئ. بررستتی  واوقاف والی. کاریستتا کا تخستت 

 ت صیل یامسشا شده بخی  

 ( مخری سیارش ارائا گرییده اس.   1) 

//                         //                          // 

3 
بررستتی اعاو وایتت ا از منابع امنیشی ریرامخد ما اماماد  یا ی ومستتدد  یا ی 

 س نگاد  

 ارائا گرییده اس.  ( مخری سیارش 2) 
//                         //                          //  

4 
سشی فبدا بصیر و د فبدا قدون معش د مقدی ریاس. ارشای،  بررسی ورقا یر خا

 0رج واوقاف والی. کاریسا 

 ( مخری سیارش ارائا گرییده اس.  6) 
//                                            //       //  

5 
بررستتی چگخمگی اف ار تع یر تخستت  اما  مستتدد یر م خعا مستتدد شتتریف 

 ابخذرغیاری واقع کارتا مامخرین شهرکابل  

 ( مخری سیارش ارائا گرییده اس.  1) 
//                         //                          //  

6 
شهر  یایق ) و ( واقع ماریا اوک  شریف اما   سدد  سی ورقا فری اها ی م برر

 کابل   

 ( مخری سیارش ارائا گرییده اس.  1) 
//                         //                          //  

7 
بررسی چگخمگی کار باقی امده اف ار منار ووضخ اما  مسدد شریف ابراهیم   یل 

 شهرکابل براسان اعاو وای ا از منابع امنیشی    15اهلل واقع  یر اما ماریا 

( متتتخری ستتتیارش ارائتتتا گرییتتتده استتت. ومب تتتغ         5) 

( افغتتتامی قابتتتل ت صتتتیل یامستتتشا شتتتده  705941) 

 اس.  

//                         //                          //  

//                          //                         // ( مخری سیارش ارائا گرییده اس.  3)  بررسی جگخمگی سرق. بطری وکیبل جنراتخر    8  

9 
شای  سی افایی فریدود آمر ار شیر ف یا برر شای،رج واوقاف والی. رند س. ار ریا

س. وبرفکس آد ایفای م  خی  ا  سن  سبق آد ریا سرررس. ا م  خی ا  سن 

 ف یا فریدود    

 ( مخری سیارش ارائا گرییده اس.  2) 

//                         //                          //  

10 
یر امستتشیشخت تدریا ائ ا  اف عرزا ع ل بررستتی چگخمگی ج م م صتت ین 

 امسشیخت مربخر   

 ( مخری سیارش ارائا گرییده اس.  1) 
//                         //                          //  

11 

شهید یر م کی.  شاه  س  فبدا خکیل وکیل ک ر  سی جگخمگی اف ار  اما تخ برر

 وقیی براسان اعاو وای ا منابع امنیشی   

 ( مخری سیارش ارائا گرییده اس.  1) 

//                         //                          //  

 

 بدست آوردن اهداف ) نتایج فعالیت های تکمیل شده (
 



 

 

آد مهتتائی گرییتتده ( مرجتتع  7گتترارش )  بازرستتی گرییتتده کتتااوک ویو  ربتتع یر مطتتابق رتتاد من خرشتتده وزارت ( مرجتتع ازوارتتد هتتای ت تت. ا تتر14بتتا تعتتدای)

بتتا مراجتتع مربتتخر غتتری ت قتتق ارایتتا  یامستتشا شتتده وت صتتیل  قابتتلافغتتامی  (31234753بتتا  مب تتغ )ارایتتا شتتده وضتت نا  ( ستتیارش 351بتتا تعتتدای) استت. کتتا 

 0اس.  گرییده

 تعقیا وریگیری گرییده اس.   سیارش ارایا شده قب ی ( 752ه چناد با تعدای)

بتا مراجتع مربتخر غتری ( ستیارش ایتاری 21کتا بتا تعتدای )بتا یتخرت فتخق ا عتایه بررستی گرییتده  ووالیشتی  مخضخو یروارتد هتای مرکتری( 11با تعدای)

 0(افغامی قابل ت صیل یامسشا شده اس. 705941ومب غ )اس.  ت قق ارایا گرییده
 

 

 

۱۳۹۹برنامه ها ی عمده پالن شده برای سال مالی   

۱۳۹۹مالی  فعالیت های پالن شده برای سالعنوان برنامه ها ویا    شماره 

 ربع اوک

 غ تتاد ، ،ر  رقتتا  کنتتدها )هتتتتتتتتترات ، کنتتتتتتتتدهار،: اتیتتارشتتای ، رتتج و اوقتتاف وال یهتتا استت.یر یو مستت ک ی، ایار ی،رستتاب یامخرمتتا  یبازرستت

 (منگرهار ،کنرها  ، 

 (آمری. تدارکات و وقاف ، اامخر قرأ): یمتتتتتتتترکر یهتتتتتتتتا استتتتتت.یر یو مس ک ی، ایار  ی،رساب یامخر ما  یبازرس

1 

 ربع یو 

تشادشریف ب خ، روضا ب خ ، )  : اتیارشای ، رج و اوقاف وال یها اس.یر یو مس ک ی، ایار ی،رساب یامخر ما  یبازرس ت ت ت ت ت ت ت ت ،  ، کندز ،تخار ، بغاد  بد ت

 (ومخرسشاد   جخزجاد

 ( را یسی وراد و  ایاری وما ی ، رج فرضی )   : رسابی ، ایاری و مس کی ریاس. های مرکریبازرسی امخر ما ی، 

2 

 ربع سخ 
 رندشیر ، کاریسا ، ررواد ، بامیاد ، یایکندی ( ) :اتیارشای ، رج و اوقاف وال یها اس.یر یو مس ک ی، ایار یرساب ،یامخرما  یبازرس

 ( منابع بشری ، ف ره وزیارات ، تع ی ات ف خ  یینی ) : یمرکر یها اس.یر یو مس ک ی، ایار  یرساب ،یامخر ما  یبازرس
3 

 ربع چهار 
 (کابل ، س نگاد ، فاریام ، فراه ، م یروز ، غرمی ):  اتیارشای ، رج و اوقاف وال یها اس.یر یو مس ک ی، ایار ی،رساب یامخر ما  یبازرس

 (اعافات وارتبار فاما ، مساجد ، مد ع ف  ی ): بازرسی امخر ما ی ،رسابی ، ایاری و مس کی ریاس. های مرکری 
4 

 مشکالت عمده وطرح های پیشنهادی

 مشکالت عمده طرح های پیشنهادی

  مبخی امنی. یر مسیر را های والیشی -1 یرقس . بهبخی امنی. راه های والیشی تخچا مب وک گریی    -1

 


