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ریاسـت تفتيش داخلي
مدیریت اجرائيه

گزارش فعاليت های انجام شده برج (سنبله) سال ۱۴۰۰مدیریت های مربوط ریاست تفتيش داخلي
با روی کار آمدن امارت اسالمی افغانستان که یک تحول بسیار بزرگ بوجود آمدد و وفهده کداری در ت داا ادارات
دولتی مدتی پا برجا بود با وجود آنهم کارمندان و کارکنان خدماتی ریاست تهتیش داخلی وظایف خویش را ادامه
داده اند و فعالیت های ذیل انجاا شده است :
 روی اسناد مرتبط به نتایج گزارش بازرسی شده والیات خوست ،پکتیا،فراه و غزنی کارصورت گرفته ودر
نتیجه آن سهارشات نقدی در بخش یافته های تهتیش به جهت حصول آن به مراجع بازرسی شده ارایه
شده  ،ه چنان نوافص کاری دربخش های اداری و مسلکی نیز برمالشده که سهارش اصالحی جهت
تحقق به مراجع بازرسی شده ارایه گردیده  ،گزارشات فوق الذکر بعد از مالحظه شد مقاا محترا وزارت
به مراجع مربوطه غرض تحقق ارسال میگردد.
 دررابطه به مکتوب ش اره ()۳۰۷مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵پیرامون سرفت بعضی اجناس از دفتر ریاست تعلی ات
علوا دینی و تدریب ائ ه اجراات الزا صورت گرفته و کار روی تک یل گزارش متذکره از طرف هیئت
موظف تهتیش جریان دارد.

د وږی د میاشتی ( )۱۴۰۰کال ترسره شوی فعالیتونو د داخلی پلټنی ریاست اړوند مدیریتونو
راپورنه
د افغانستان اسالمی امارت په راتګ د یو سترتحول په رامنځته کیدو سره ټول دولتی ادارات د
یو لنډمهال لپاره بند وه خو سره له هغه هم د داخلی پلټنی ریاست اړوند ټول کارمندان
خپلوکړنو ته دوام ورکړی وه چی الندی فعالیتونه یی ترسره کړی دي.
 د خوست ،پکتیا ،فراه او غزنی والیتونو راپورنو پایلی اړوند اسناد باندی کار ترسره
شوی چی په پایله کی اصالحی سفارښتنی او نقدی موارد په ګوته شوی دی چی
وروسته له هغی دا راپورنه اړوند مراجع ته د مقام له امضا نه وروسته لیږل کیږی
ترڅو اړوند ادارات د خپلونیم ګړتیاو د پوره کولولپاره اجراآت ترسره کړی او مونږ ته
اطمینان راکړی.
 د دغه ګڼه( )307تاریخ  1400/6/25مکتوب اړوند چی بعضی اجناس د تعلیمات علوم
دینی ریاست دفتر نه ورک شوی وه د داخلی پلټنی ریاست کارمندانو له خوا الزم
اجراآت ترسره شوی او اوس هم کار ورباندی دوام لری.
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