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                       ت تفتیش داخلیـــریاس                                

    رائیهـــمدیریت اج     

 

 

 

 

 

 

 (۱۴۰۰مالی ) سال اولربع گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 گزارش

( ریاست تفتیش داخلی۴۰۰۱سال مالی ) اول ربع   

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

فیصدی 

 پیشرفت
سال /اول پیشرفت فعالیت هادر ربع  فعالیت های عمده 

 مقدار هدف درربع

سال /چهارم  
 هدف

ره
ما
ش

 

 است بازرسی شده (مرجع۱۰) فیصد(۱۰۰) (فیصد۲۵)

 

 

تنظیم واعزام هیئت جهت بازرسی 

ومسلکی امورمالی ،حسابی اداری 

 مرکزیواحد های  از ( مرجع۱۰تعداد)

 .والیتیو

( مرجع ۱۰بازرسی )

ازواحدهای مرکزی 

 ووالیتی این وزارت.

ــدمات  ــه خ عرض

ــــــر اداری  بهت

ــ    ــالی  درس وم

 والیات. مرکز و

۱ 

 پیشرفت اجراات

مرکزی ( مرج  ازواحر های ۱۰تعراد )(  به ۴۰۰۱سدددال ما)  ) (اول)پالن منظورشدددرب رب  مطابق  تحلیل اجراات: فعالیت های  تکمیل شــده

 : بازرس  گردیرب که قرار ذیل میباشرووالیت  

 دالیل عدم تکمیل فعالیت م ابق پالن فیصدی پیشرفت گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

۰۵ ٪ هراتریاست ارشاد،حج واوقاف والیت   .1  تحت بررس  هیئت موظف قراردارد 

  ۱۰۰ ٪ بلخریاست ارشاد،حج واوقاف والیت   .2

  ۱۰۰ ٪ روضه والیت بلخریاست   .3

  ۱۰۰ ٪ کنرهار ریاست ارشاد،حج واوقاف والیت  .4
۱۰۰ ٪  خرقه کنرهارریاست   .5   

۱۰۰ ٪ ننگرهار ریاست ارشاد،حج واوقاف والیت  .6   

۱۰۰ ٪ کابل ریاست ارشاد،حج واوقاف والیت  .7   

۱۰۰ ٪ ریاست تنظیم امور عرفان  .8   

۱۰۰ ٪ ریاست امورقراء  .9   

۱۰۰ ٪ ریاست ارشاد و انسجام امور مساجر  .10   

 

 فعالیت های مع ل شده 

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

   موجودنم  باشر       

 

 فعالیت های آغازنشده

 دالیل عدم آغازفعالیت عنوان فعالیت شماره

  موجودنم  باشر 
 



 

 

 

 

 

 

    

 فعالیت های خارج ازپالن :
 

تیتحقق فعال یگزارش چگونگ شماره شمولیت درپالن عدم  لیدال نتایج   

 ( مورد سفارش ارائه گردیرب است ..) بررس  مجرد مسجر جام  خواجه رواش ناحیه پانزدهم شهر کابل ۱
براساس احکام فوق ا)عادب مقام وزارت اجراات 

 گردیرب است .

 //                          //                         // .( مورد سفارش ارائه گردیرب است .) بررس  صرفیه برق مساجر حسینیه ها و تکیه خانه چنرول ناحیه اول  2

//                          //                         // ( مورد سفارش ارائه گردیرب است . ۱)  ( امنیت مل ۴۹۵بررس  مکتوب واصله ریاست ) 3  

//                          //                         // ( مورد سفارش ارائه گردیرب است .۲) بررس  عرم استفادب از تو)یرات داخل  در انستیتوت ترریب ائمه 4  

 بدست آوردن اهداف ) نتایج فعالیت های تکمیل شده (

 آن نهدائ  گردیدرب اسدت کده ( مرجد  ۵ گدزارش ) بازرسد  گردیدرب کده اولربد  در مطدابق پدالن منظورشدرب وزارت ازواحر هدای تحدت ا در( مرج  ۱۰به تعراد)

بدده مراجدد  مربددوت قددرر تحقددق ارایدده  دانسددته شددرب وتحصددیل  قابددلافغددان   (۳۰۲۶۵۶۹بدده  مبلدد  )ضددمنا   ارایدده شددرب واصددالح  ( سددفارش ۸۴) بدده تعددراد

 ۰است  گردیرب

                            اداری تحقدددق یافتددده سدددفارش (مدددورد ۹۸کددده بددده تعدددراد)تعقیدددب وپیگیدددری گردیدددرب اسدددت سدددفارش ارایددده شدددرب قبلددد  ( ۵۱۵بددده تعدددراد) همچندددان

 . (حصول شرب است ۶۵۰۲۵۵۸و مبل )

بده مراجد  مربدوت قدرر ( سدفارش اصدالح  ۳کده بده تعدراد )بده صدورت فدوق ا)عدادب بررسد  گردیدرب  ووالیتد   ( موضدو  درواحدر هدای مرکدزی۴به تعدراد)

 ۰است  تحقق ارایه گردیرب
 

 

۴۰۰۱برنامه ها ی عمده پالن شده برای سال مالی   

۱۴۰۰عنوان برنامه ها ویا فعالیت های پالن شده برای سال مالی    شماره 

 رب  اول

خرقدده  ،  کنددددددددرهاربلددخ ، روضدده بلددخ ،)هدددددددددرات ، :  اتیددارشدداد ، حددج و اوقدداف وال یهددا اسددتیر  و مسددلک ی، ادار  ،حسدداب  امورمددا)  بازرسدد

 (کابلکنرهار ، ننگرهار ،

 ( ارشاد مساجر ،  مور قرا، ا تنظیم عرفان و امور اماکن):  یمددددددددرکز یهددددددددا اسددددددتیر  و مسلک ی، ادار   ،حساب  امور ما)  بازرس

۱ 

 رب  دوم
 (جوزجان، تخار،برخشان،کنرز،بغالن ،قور)  :   اتیارشاد ، حج و اوقاف وال یها استیر  و مسلک ی، ادار  ،حساب  امور ما)  بازرس

 ( ریاست مرکز اعترال،  ریاست اوقاف بازرس  امور ما) ، حساب  ، اداری و مسلک  ریاست های مرکزی:  )  
۲ 

 رب  سوم
 (  خوست،قزن  ،  پکتیا،  )وگر،  فراب،  زابل) : اتیارشاد ، حج و اوقاف وال یها استیر  و مسلک ی، ادار  حساب ، امورما)  بازرس

 (حسینیه ها،  ریاست پا)یس  وپالن) :  یمرکز یها استیر  و مسلک ی، ادار   حساب ، امور ما)  بازرس
۳ 

رب  

 چهارم

 ( کاپیسا،  ارزگان،  هلمنر،  بادقیس،  پکتیکا،  پروان):   اتیارشاد ، حج و اوقاف وال یها استیر  و مسلک ی، ادار  ،حساب  امور ما)  بازرس

 ( آمریت ترارکات،  ریاست اداری وما)  بازرس  امور ما)  ،حساب  ، اداری و مسلک  ریاست های مرکزی : )
۴ 

 

 مشکالت عمده وطرح های پیشنهادی

 مشکالت عمده طرح های پیشنهادی

 نبود امنیت در مسیر را های والیت  . -۱ ه مبذول گردد. جدرقسمت بهبود امنیت راب های والیت  تو  -۱
 

 ترتیب وصحت است.( ورق ۳درقید ) ( ۱۴۰۰سال مالی ) اولربع قرارشرح فوق گزارش 
 

 احترام با

 
 یداخل شیتفت ریاستسرپرست             تفتتیش داخلییت آمر                توحید گزارشاتمدیریت عمومی تحلیل و       مدیریت اجرائیه    



                                                                                                               


