جمـــــــهوری اسالمی افغانستان
وزارت ارشــــــاد ،حج واوقاف
ریاســـت تفتیش داخلی
مدیریت اجـــرائیه

گزارش ربع دوم سال مالی ()۱۴۰۰

گزارش ربع دوم سال مالی ( )۱۴۰۰ریاست تفتیش داخلی

شماره

مقدار هدف درربع

هدف

دوم /سال

عرضــه خــدمات

بازرسی ( )۸مرجع

بهتــــــر اداری

۱

فعالیت های عمده

ازواحدهای مرکزی

ومــالی درســ

ووالیتی این وزارت.

مرکز و والیات.

فیصدی

پیشرفت فعالیت هادر ربع دوم /سال

پیشرفت

فیصدی
پیشرفت
عمومی

تنظیم واعزام هیئت جهت بازرسی
امورمالی

،حسابی

اداری

ومسلکی
()۶مرجع بازرسی شده است

تعداد( )۶مرجع از واحد های مرکزی

()۱۰۰فیصد

()۲۵فیصد

ووالیتی.

پیشرفت اجراات

فعالیت های تکمیل شــده تحلیل اجراات :مطابق پالن منظورشدددرب رب (دوم) سددداا ما( ( )۱۴۰۰به تعراد ( )۶مرج ازواحر های مرکزی
ووالیت بازرس گردیرب که قرار ذیل میباشر :
گزارش چگونگی تحقق فعالیت

شماره

فیصدی پیشرفت

.۱

ریاست ارشاد،حج واوقاف والیت جوزجان

۱۰۰ ٪

.2

ریاست ارشاد،حج واوقاف والیت تخار

۱۰۰ ٪

.3

ریاست روضه والیت برخشان

۱۰۰ ٪

.۴

ریاست ارشاد،حج واوقاف والیت کنرز

۱۰۰ ٪

.5

ریاست ارشاد،حج واوقاف والیت بغالن

۱۰۰ ٪

.۶

ریاست اعتراا

۱۰۰ ٪

.7

ریاست ارشاد،حج واوقاف والیت غور

.8

ریاست اوقاف

دالیل عدم تکمیل فعالیت م ابق پالن

.

نبود پرواز هوای و مشکالت امنیت راهای زمین

.

براساس مکتوب شمارب ۹7۴تاریخ ۱3۹۹/۱2/2۴و مکتوب
شمارب 22۰3تاریخ ۱3۹۹/۱۰/7ادارب عا( تفتیش .

فعالیت های مع ل شده
شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دالیل عدم تکمیل فعالیت م ابق پالن

موجودنم باشر
فعالیت های آغازنشده
عنوان فعالیت

شماره

موجودنم باشر

دالیل عدم آغازفعالیت

فعالیت های خارج ازپالن :
شماره

۱

نتایج

دالیل عدم شمولیت درپالن

گزارش چگونگی تحقق فعالیت
بررس چگونگ غصب یک دربنر حویل مساحت 2۰۰مترمرب ناحیه یازدهم
خیرخانه .

( )۱مورد سفارش ارائه گردیرب است .

براساس احکام فوق ا(عادب مقام وزارت اجراات
گردیرب است .

استفادب غیر قانون از برق مسجر جام نور قلعه موس شهر کابل

( )۱مورد سفارش ارائه گردیرب است .

//

//

//

3

چگونگ مفقودی اجناس و استفادب از برق مسجر شریف عبراهلل اعزام شهر
کابل

(  ) 3مورد سفارش ارائه گردیرب است .

//

//

//

۴

بررس ورقه عرض قاری ادریس و عبرا(متین در ختم نماز تروایح مسجر
شهرای کارته آریانا

( )3مورد سفارش ارائه گردیرب است .

//

//

//

2

بدست آوردن اهداف ( نتایج فعالیت های تکمیل شده )

به تعراد( )۶مرجد ازواحدر هدای ت دت اثدروزارت مطدابق پدالن منظورشدرب در ربد دوم بازرسد گردیدرب کده گدزارش (  )۶مرجد نهدائ گردیدرب اسدت کده بده
تعراد (  )7۶سفارش اصالح ارایه شدرب و ضدمنا بده مبلد( (  ) ۱۱22۴7۶افغدان قابدل ت صدیل دانسدته شدرب و بده مراجد مربدور غدرض ت قدق ارایده گردیدرب
است ۰
همچندددان بددده تعدددراد( )۴2۴سدددفارش ارایددده شدددرب قبلددد تعقیدددب وپیگیدددری گردیدددرب اسدددت کددده بددده تعدددراد()۱۱8مدددورد سدددفارش اداری ت قدددق یافتددده
و مبل(()2۶2۱558حصوا شرب است .
به تعدراد( )۴موضدو درواحدر هدای مرکدزی و والیتد بده صدورت فدوق ا(عدادب بررسد گردیدرب کده بده تعدراد ( )8سدفارش اصدالح بده مراجد مربدور غدرض
ت قق ارایه گردیرب است ۰
برنامه ها ی عمده پالن شده برای سال مالی ۱۴۰۰
شماره

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

۱

بازرس د امورمددا( ،حسدداب  ،اداری و مسددلک ریاسددت هددای ارشدداد  ،حددج و اوقدداف والی دات ( :هدددددددددرات  ،بلددخ  ،روضدده بلددخ ،کنددددددددرهار  ،خرقدده
کنرهار  ،ننگرهار ،کابل)
بازرس امور ما( ،حساب  ،اداری و مسلک ریاسددددددت هددددددددای مددددددددرکزی ( :تنظیم عرفان و امور اماکن  ،امور قرا  ،ارشاد مساجر )

2

بازرس امور ما( ،حساب  ،اداری و مسلک ریاست های ارشاد  ،حج و اوقاف والیات  ( :جوزجان ،تخار،برخشان،کنرز،بغالن ،غور)
بازرس امور ما(  ،حساب  ،اداری و مسلک ریاست های مرکزی ( :ریاست اوقاف  ،ریاست مرکز اعتراا )
)

3

بازرس امورما(  ،حساب  ،اداری و مسلک ریاست های ارشاد  ،حج و اوقاف والیات ( :زابل  ،فراب ( ،وگر  ،پکتیا  ،خوست،غزن
بازرس امور ما(  ،حساب  ،اداری و مسلک ریاست های مرکزی  ( :ریاست پا(یس وپالن  ،حسینیه ها)

۴

بازرس امور ما( ،حساب  ،اداری و مسلک ریاست های ارشاد  ،حج و اوقاف والیات ( :پروان  ،پکتیکا  ،بادغیس  ،هلمنر  ،ارزگان  ،کاپیسا )
بازرس امور ما( ،حساب  ،اداری و مسلک ریاست های مرکزی ( :ریاست اداری وما(  ،آمریت ترارکات )
مشکالت عمده وطرح های پیشنهادی
مشکالت عمده

 -۱نبود امنیت در مسیر را های والیت .

طرح های پیشنهادی

 -۱درقسمت بهبود امنیت راب های والیت توجه مبذوا گردد.

قرارشرح فوق گزارش ربع دوم سال مالی ( )۱۴۰۰درقید ( )۳ورق ترتیب وصحت است.
با احترام

مدیریت اجرائیه

مدیریت عمومی تحلیل وتوحید گزارشات

آمر یت تفتتیش داخلی

سرپرست ریاست تفتیش داخلی

رب اوا

رب دوم

رب سوم

رب چهارم

