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 لت جمهوری اسالمی افغانستان دو 

 لوی څارنوالی 

 ریاست تفتیش داخلی

  

  

  

  څارنوالی د.ج.ا.اتفتیش داخلی لوی  څارنوالیگزارش فعالیت ها و دستاوردهای ریاست 

   (۱۳۹۹)از بابت سال مالی 
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ــــمـ ــ ـــقــ ــ ــ ــ ــــــدمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  هــ

)  تفتیش داخلی لوی څارنوالی د.ج.ا.ا  څارنوالی   ریاست            وزیران  شورای    ۱۳۵۹/قوس/۱۷( مؤرخ  ۲۶۴۴مطابق مصوبۀ شماره 

څارنوال د.ج.ا.ا فعالیت مینماید. و تحت نظر مستقیم مقام لوی    ایجاد لوی څارنوالی  در چوکات    جمهوری اسالمی افغانستان 

مواد    اینریاست با  مطابقت  وظیفوی و تخلفات جرمی  څقانون تشکیل و صالحیت    (  ۳۳و    ۳۲،  ۳۱)در  تأدیبی  ارنوالی، تخلفات 

ارائه مینماید.   به آنمقامارنوال ج.ا.ا مورد بررس ی قرار داده و گزارش بررس ی های خویش را  څمقام لوی    ارنواالن را به امرڅوظیفوی  

مجموع ریاست   اداری و    لی ما،  مسلکی  ۀاجراآت ساالن  ،څارنوال د.ج.ا.اهمچنان اینریاست طبق پالن ساالنه و منظوری مقام لوی  

و نواقص  ها  ، چالشمورد بررس ی قرار دادهڅارنوال  پالن و منظوری مقام لوی  به اساس      را در سطح مرکز و والیات  څارنوالیهای  

 در عین حال  سفارشات رهنمودی ارائه و   و بمنظور اصالح و معیاری شدن اجراآت مسلکی، مالی و اداری   مسلکی و اداری را دریافت  

در عین حال سایر اوامر و هدایات   .ارائه مینمایدڅارنوال  نموده و گزارش اجراآت خویش را بمقام لوی  با متخلفین برخورد قانونی  

 ارنوالی ج.ا.ا عنوانی اینریاست صادر میگردد، ریاست تفتیش داخلی مکلف به اجراء و ارائه گزارش میباشد. څ که از جانب مقام لوی  

با آنهم بوده    اداراتچالش جدی فرا راه تطبیق پالن های کاری  که  ین ادارات و تنظیم رژیم کاری (  تبا وجود شیوع ویروس کرونا )قرن

 پالن  به پیش ببرد که گزارش فعالیت های این ریاست قرار ذیل است: ویش را مطابق  اینریاست توانسته اجراآت و فعالیت های خ

ـــف ــع ــ ـــ ــــــ ال ـ ـــیـ ــ ــ  ت ها ــ

بررس ی   - ۲پالنی  بررس ی های    - طبق احکام قانون در سه بخش متمرکز است. افعالیت های ریاست تفتیش داخلی لوی څارنوالی           

 گردد . تفویض می ی د.ج.ا.الوی څارنوالعالی   مقام  موضوعات که از طرفبررس ی سایر    -۳های موردی  

  بررس ی های پالنی -الف

  بخش مسلکی    -1

ارنوالی څ ساالنه و منظوری مقام لوی  طبق پالن مرتبۀ  1399مالی  در جریان سال  د.ج.ا.اارنوالی څریاست تفتیش داخلی لوی           

آورده، نواقص و کاستی های والیات بررس ی به عمل    ارنوالی در سطح مرکز و څ ( ریاست های  40از اجراآت مسلکی تعداد )  ،ج.ا.ا

، ج.ا.اد.ارنوالی  څبمقام لوی    گزارش بررس ی ها  و  برمال شده را طی یافته ها منعکس و بمنظور رفع و اصالح آن، سفارشات ارائه  

 شده قرار ذیل است:   بررس ی های انجامکه جزئیات  د مالحظه قرار گرفته  تقدیم و مور 

 ؛استیناف عسکری والیت ننگرهارالی  بررس ی پالنی ریاست محترم څارنو  .1

 ؛لی ابتدائیه عسکری والیت ننگرهاربررس ی پالنی ریاست محترم څارنوا .2

 ؛یت داخلی و خارجی والیت ننگرهاربررس ی پالنی ریاست محترم څارنوالی مبارزه علیه جرایم امن .3

  ؛ستیناف والیت خوستبررس ی پالنی ریاست څارنوالی ا .4

 ؛دائیه عسکری والیت خوستنوالی ابتبررس ی پالنی ریاست څار  .5

 ؛امنیت داخلی و خارجی والیت خوست  بررس ی پالنی ریاست څارنوالی جرایم علیه .6
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 ؛ست څارنوالی استیناف والیت پکتیابررس ی پالنی ریا .7

 ؛نوالی استیناف عسکری والیت پکتیابررس ی پالنی ریاست څار  .8

 ؛است څارنوالی استیناف والیت لوگرپالنی ری بررس ی   .9

  ؛نوالی ابتدائیه عسکری والیت لوگریاست څار بررس ی پالنی ر  .10

  لوگر؛  والیت  بررس ی پالنی ریاست څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی .11

 ؛ ت څارنوالی استیناف والیت فاریاببررس ی پالنی ریاس .12

 ؛ی ابتدائیه عسکری والیت فاریاببررس ی پالنی ریاست څارنوال .13

 ؛منیت داخلی و خارجی والیت فاریابعلیه ابررس ی پالنی ریاست څارنوالی جرایم   .14

   ؛است څارنوالی استیناف والیت هراتبررس ی پالنی ری  .15

 ؛رنوالی استیناف عسکری والیت هراتبررس ی پالنی ریاست څا .16

 ؛نوالی ابتدائیه عسکری والیت هراتبررس ی پالنی ریاست څار  .17

 ؛ت هراتامنیت داخلی و خارجی والی   بررس ی پالنی ریاست څارنوالی جرایم علیه .18

 ؛روزیمت څارنوالی استیناف والیت نبررس ی پالنی ریاس .19

 ؛ روزیمالی ابتدائیه عسکری والیت نبررس ی پالنی ریاست څارنو  .20

 ؛ روزیمیه امنیت داخلی و خارجی والیت نبررس ی پالنی ریاست څارنوالی جرایم عل .21

 ؛نوالی استیناف والیت لغمانبررس ی پالنی ریاست محترم څار  .22

 ؛والی ابتدائیه عسکری والیت لغمانریاست محترم څارنبررس ی پالنی   .23

 ن؛منیت داخلی و خارجی والیت لغمابررس ی پالنی ریاست محترم څارنوالی مبارزه علیه جرایم ا .24

  ؛ی استیناف زون شمال شرق شهر کابلبررس ی پالنی ریاست څارنوال .25

  ؛نوالی استیناف زون جنوب شهر کابلبررس ی پالنی ریاست څار  .26

  والیت کابل؛نی ریاست څارنوالی استیناف  بررس ی پال .27

   ؛ست څارنوالی استیناف والیت پروانبررس ی پالنی ریا .28

 ؛الی ابتدائیه عسکری والیت پروانبررس ی پالنی ریاست څارنو  .29

   ؛امنیت داخلی و خارجی والیت پروانبررس ی پالنی ریاست څارنوالی جرایم علیه   .30

 ؛والیت میدان وردکرنوالی استیناف  بررس ی پالنی ریاست څا .31

   ک؛والیت میدان وردبررس ی پالنی ریاست څارنوالی ابتدائیه عسکری   .32

 ؛داخلی و خارجی والیت میدان وردکبررس ی پالنی ریاست څارنوالی جرایم علیه امنیت   .33

 ؛ گانوالیت سمناستیناف  بررس ی پالنی ریاست څارنوالی   .34

  ؛والیت سمنگان  عسکری   څارنوالی ابتدائیه  بررس ی پالنی ریاست .35
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  ؛منیت داخلی و خارجی والیت سمنگانبررس ی پالنی ریاست څارنوالی جرایم علیه ا .36

  ؛والیت کابل  ابتدائیه عسکری   بررس ی پالنی ریاست څارنوالی  .37

   ؛رزه علیه جرایم سنگین فساد اداری بررس ی پالنی ریاست عمومی څارنوالی مبا .38

   ؛ست څارنوالی نظارت بر امور تحقیقبررس ی پالنی ریا .39

  ؛النی ریاست څارنوالی تحقیق جرایمبررس ی پ .40

 یمال  بخش   -2

اجراآت مالی و اداری  بررس ی    1399، در جریان سال مالی  ارنوالی د.ج.ا.اڅریاست تفتیش داخلی لوی    آمریت تفتیش مالی و اداری               

ظف طبق پالن منظور شده، بررس ی و گزارش هریک از مراجع را ترتیب ؤ کمیته های متوسط  والیات    را در سطح مرکز و ریاست  (  27)

 :قرار ذیل میباشد  و بمقام تقدیم نموده که

 ؛الی استیناف عسکری والیت ننگرهارو ریاست محترم څارنبخش مالی  پالنی  بررس ی   .1

 ؛ ننگرهارلی ابتدائیه عسکری والیت  ریاست محترم څارنوا  بخش مالی   پالنیبررس ی   .2

 ؛یت داخلی و خارجی والیت ننگرهارریاست محترم څارنوالی مبارزه علیه جرایم امن  بخش مالی   پالنیبررس ی   .3

 ؛ارنوالی استیناف والیت خوستریاست څ  بخش مالی   بررس ی پالنی .4

 ؛نوالی ابتدائیه عسکری والیت خوستریاست څار   بخش مالی   بررس ی پالنی .5

 ؛ امنیت داخلی و خارجی والیت خوست  ریاست څارنوالی جرایم علیه  بخش مالی   بررس ی پالنی .6

 ؛ست څارنوالی استیناف والیت پکتیاریا  بخش مالی   بررس ی پالنی .7

 یا؛ رنوالی استیناف عسکری والیت پکتریاست څا  بخش مالی   بررس ی پالنی .8

 ؛است څارنوالی استیناف والیت لوگرری  بخش مالی   بررس ی پالنی .9

 ؛ریاست څارنوالی ابتدائیه عسکری والیت لوگر  بخش مالی   بررس ی پالنی .10

  والیت لوگر؛ریاست څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی    بخش مالی   بررس ی پالنی .11

 ؛ریاست څارنوالی استیناف والیت فاریاب  بخش مالی   بررس ی پالنی .12

   ب؛ی ابتدائیه عسکری والیت فاریاریاست څارنوال  بخش مالی   بررس ی پالنی .13

 ؛ریاست څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی والیت فاریاببخش مالی  بررس ی پالنی   .14

 ؛ رنوالی استیناف عسکری والیت هراتریاست څا  بخش مالی   بررس ی پالنی .15

 ؛ نوالی ابتدائیه عسکری والیت هراتریاست څار   بخش مالی   بررس ی پالنی .16

 ؛یت داخلی و خارجی والیت هراتامن  ریاست څارنوالی جرایم علیه  بخش مالی   بررس ی پالنی .17

 نیمروز؛ریاست څارنوالی استیناف والیت    بخش مالی   بررس ی پالنی .18

 نیمروز؛ ریاست څارنوالی ابتدائیه عسکری والیت    بخش مالی   بررس ی پالنی .19
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 نیمروز؛ ریاست څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی والیت    بخش مالی   بررس ی پالنی .20

 ؛ نوالی استیناف ملکی والیت لغمانریاست محترم څار بخش مالی  پالنی  بررس ی   .21

 ؛والی ابتدائیه عسکری والیت لغمانریاست محترم څارن  بخش مالی   پالنیبررس ی   .22

 ؛ منیت داخلی و خارجی والیت لغمانجرایم ا ریاست محترم څارنوالی مبارزه علیه    بخش مالی   پالنیبررس ی   .23

 ؛مسلکی  ریاست آموزش های   بررس ی پالنی اجراآت اداری   .24

 ؛اجراآت اداری ریاست محترم حمایت از زنانبررس ی پالنی   .25

 ؛ست محترم اطالعات و ارتباط عامهااجراآت ریبررس ی   .26

 ؛ رنوالی استیناف والیت میدان وردکریاست څا  بخش مالی   بررس ی پالنی .27

 ؛ والیت میدان وردکریاست څارنوالی ابتدائیه عسکری    بخش مالی   بررس ی پالنی .28

 ؛داخلی و خارجی والیت میدان وردکریاست څارنوالی جرایم علیه امنیت    بخش مالی   بررس ی پالنی .29

  گان.والیت سمناستیناف  ریاست څارنوالی    بخش مالی   بررس ی پالنی .30

  بررس ی های موردی - ب

شامل تخلفات تأدیبی موردی را که  ( قضیه  88به تعداد )  1399در جریان سال مالی    ،ارنوالی د.ج.ا.اڅ ریاست تفتیش داخلی لوی            

  مورد، به اینریاست راجع شده ،ج.ا.اد.ارنوالی څ به اساس هدایت مقام لوی  بوده  و  و شکایات وظیفوی، تخلفات جرمی وظیفوی 

 است. ردیده  گتقدیم  گزارش  څارنوالی د.ج.ا.ا بمقام لوی    و بررس ی قرار داده  

 سایر فعالیت ها  -ج
 

( مورد هدایت و اوامر مقام 45تفتیش داخلی عالوه از پیشبرد وظایف محولۀ یومیه، پیرامون )  ارنوالی څ  اعضای مسلکی ریاست           

 بصورت ترکیبی با نماینده سایر ریاست های محترم اشتراک داشتند، اجراآت بعمل آورده  و   ،ج.ا.اد. ارنوالی څعالی لوی 
ً
که بعضا

از فعالیت های ذیل که در طول بطور نمونه ارنوالی ج.ا.ا ارائه نموده اند. از جمله می توان څگزارش اجراآت خویش را بمقام لوی 

 گرفته یاد آوری بعمل آورد: ریاست تفتیش صورت  ، از  طرف  عالوه از موارد یاد شده    1399مالی  سال  

عنوانی لوی  1398و    1397،    1396پیگیری و اطمینان از تحقق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری د.ج.ا.ا، که در سال های    -

 څارنوالی صادر شده است. 

 ارنوالی در روزهای دوشنبه؛څاشتراک مداوم در جلسات پذیرش لوی   -

 کمیته بمنظور پیگیری سفارشات اتحادیه اروپا؛ ین و توظیف  یتع -

 مقام عالی ریاست جمهوری؛   ۱۳۹۸/ ۴/ ۳( مورخ  ۳۳۵تعقیب هدایات شماره ) -

 ارنوالی ج.ا.ا؛څبررس ی و تجدید نظر پارچه های شاکیان بست های مسلکی ملکی و نظامی لوی   -

 ایجاد کمیتۀ سمع شکایات امتحان ستاژ؛  -

 نفر دانش آموزان پسر مکاتب لوگر؛   (546)جنس ی تعداد    اشتراک در بررس ی قضیه آزار و اذیت  -
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 ؛ارنوالی ج.ا.اڅکمیسیون جذب و استخدام کارکنان باملقطع لوی  ترکیب هیئت در  توظیف   -

 بررس ی و تجدید نظر پارچه های امتحان معلولین؛ -

 ؛ارنوالیڅهیئت در اعمار کمپلکس اداری لوی   -

نماینده در وزارت خارجه  عضویت در پروسه تدوین و تهیه سومین گزارش ملی از تطبیق کنوانسیون کمیته منع شکنجه منحیث     -

 ؛ د.ج.ا.ا،

 ؛استرداد استقالل کشور   سالگرد  (101به مناسبت )  1399اشتراک در کمیسیون مکافات در سال   -

                                                                                                                                                                                                                                                     څارنواالن نظامی.عضویت در کمیسیون ترفیع فوق العاده افسران و   -

 و مکافات مجازات 

 ی و دو تن از روساکارمندان  ،  څارنواالن( تن از  142به تعداد )در نتیجه بررس ی های انجام شده در دو بخش )پالنی و موردی(          

تحقیق ( تن به  10، به تعداد )اخطار( تن  1به تعداد )،  تن تفهیم  (  43، به تعداد )( تن رهنمود31لوی څارنوالی توصیه ، به تعداد )

قرار گرفته  به نسبت اجراآت قانونمند شان مورد تحسین و تقدیر ( تن 6و به تعداد )  ( تن بطور جزائی تبدیل6، به تعداد ) معرفی

 اس میگردد: که در جدول ذیل انعک   اند

 

 

 گزارش کاری ریاست  
ً
 ترتیب و تقدیم است .   ۱۳۹۹څارنوالی تفتیش داخلی از بابت سال مالی فوقا

 بااحترام

 شاخص تقدیر  تفهیم   رهنمود  توصیه   اخطار تبدیل  تحقیق مجموع

 سال 1399

ت
ت و مکافا

زا جا
 م

239 

 روسا  2 1  2   1

 څارنواالن   42 31 133 1 6 4

 کارمندان اداری  4   7   5

 مجموعه  6 43 31 142 1 6 10


