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 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

 آمریت تفتیش داخلی

سال مالی  سیدگی به حوادث در سی، آمریت تفتیش داخلی وزارت دولت در امور ر شده و تائیدی اداره محترم عالی برر  1397مطابق پالن منظور 

پالن بررسییی امور مالی و حبییابی  رار داده اسییت آه از آن جرله  ظر به مرییخالت در ب ش (  واحد بودجوی دوم خویش را تحت 33این آمریت )

( واحد بودجوی دوم خویش را شامل ریاست های 10ترخیل آمریت تفتیش داخلی و مرخالت امنیتی آرور توا بته ا د تنها امورمالی و حبابی )

 ( بررسی و تفتیش  رایند. سرنگان، جوزجان، پروان و آاپیبا نگرهار، هرات، پنجریر، بلخ، بامیان، میدان وردک، حوادث )

از پول اضییطرار، خریداری های خال   ( واحد بودجوی دوم آه در فوق به آن اشییاره شییده اسییت از بابت تحویل  رییدن مالیه خریداری ها10در ) 

یک ( 1850790)مبلغ جرعاً از ریاست های مبارزه باحوادث والیات فوق الذآر  خال   ا ون ومقررات  و سایر اجراآت طرزالعرل مصر  پول اضطرار

صدو  ود افغا ی صدو پنجاه هزارو هفت رت رت  ملیون و ه ضافه برد و پول  ابل بازگ شته آه در ترام والیات و واحد های آه ا رت دا شته  قداً  ابل بازگ دا

شته یا آتباً اخبار گردیده آه یک ت ا د برای واحد های مربوطه سناد  ابل  بول ارایه دا سراً عداد آن ها یا ا تحویل با ک  روده آویز آ را پول  قد را ر

ست آه آمریت تفتیش داخلی وزارت دولت در به آمریت تفتیش داخلی وزارت دولت در امور  ست،  ابل ذآر ا شته ا سال دا سیدگی به حوادث ار ر

 امور رسیدگی به حوادث بازگرتی جنبی  داشته است.

آه باید هر چه  جابجا گردیده اسییتداخل تعریر ریاسییت حوادث   طعه امنیت ملی در یک در ریاسییت مبارزه باحوادث والیت  نگرهار -

ست مذآور را ت لیه  ست حوادث  نگرهار تعریر ریا عاجل ب اطر مراجعه خوبتر و بهتر مراجعین و رفت وآمد خوبتر و بهتر آارمندان ریا

  روده و در جای دیگر جابجا گرد د.

 درقبال بازگشتی ها: داخلی اقدامات آمریت تفتیش

در  بال بازگرییتی های فوق الذآر ا دام به مو و و هره جا به  روده، هر به حوادث آمریت تفتیش داخلی وزارت دولت در امور رسیییدگی 

شان طی مختوب  رتی های  قدی  رخالت و بازگ ستی ها، م صات، آا ست بعد از ختم گزارش ترام  وا  شته ا رتی دا واحد بودجوی آه بازگ

رتی های  ست آه از آن جرله بازگ سراً به واحد های مربوطه اخبار گردیده ا شر  ر شان در  شده و یک تعداد  صیل  شان تح یک تعداد 

 تحصیل شدن  رار دارد.

 با احترام
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