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واحد بودجوی دوع خویش را ترت  ( 33این آمریت ) 1397درسددام مالی  به حوادث در امور رسددیدگی آمریت تفتیش داخلی وزارت دولت بررسددی  مطابق پالن منظور شدددو و تادیدی ادارو مرترع لالی

( واحد بودجوی 10امورمالی و حسابی )تنها و مشکالت امنیتی کشور توانسته اند  به مشکالت در بخش تشکیل آمریت تفتیش داخلی پالن بررسی امور مالی و حسابی قرار دادو است که از آن جمله نظر

 .دن( بررسی و تفتیش نمای یر  بلخ  بامیان  میدان وردک  سمنگان  جوزجان  پروان و کاپیساننگرهار  هرات  پنجشدوع خویش را شامل ریاست های حوادث )
  

 مالحظات

ترصیل 

شدو/ترصیل 

 نشدو 

اجراآت آمریت تفتیش در 

 قبام بازگشتی ها

للت 

بازگشتی 

 جنسی

 للت بازگشتی نقدی
بازگشتی 

 جنسی
 سام مالی بازگشتی نقدی

ترت  های ریاست

 بررسی
 شمارو

یک قطعه امنیت ملی والیت ننگرهار به داخل تعمیر 

ریاسدددت حوادث ننگرهار جابجا گردیدو اسدددت که 

با مسددلولین ریاسددت لمومی امنبت ملی مشددکل باید 

 حل گردد.

 تحصل نشده
ارسال مکتوب بخاطر 

 بازگشتی آن
0 

خریداری مواد غذایی خالف 
طرزالعمل و کرایه موتر خالف 

 1 ننگرهار 1397 913000 ندارد طرزالعمل مصرف پول اضطرار

 
 تحصیل شده

ارسال مکتوب بخاطر 
 بازگشتی آن

// 64036 ندارد نپرداختن کمیشن ترانسپورتی 0  2 هرات 

  

 تحصیل نشده
ارسال مکتوب بخاطر 

 بازگشتی آن 
// 14000 ندارد وضع نشدن مالیه  0  3 پنجشیر 

 
 تحصیل نشده

ارسال مکتوب بخاطر 
 بازگشتی آن 

برد در سفریه هااضافه  0  0 4000 //  4 بلخ 

 
 تحصیل نشده

ارسال مکتوب بخاطر 
 بازگشتی آن 

// 290500 ندارد وضع نشدن مالیه 0  5 میدان وردک 

 
 تحصیل نشده

ارسال مکتوب بخاطر 
 بازگشتی آن

// 10000 ندارد اضافه برد 0  6 سمنگان 
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 تحصیل نشده

ارسال مکتوب بخاطر 
 بازگشتی آن

0 
طرزالعمل خریداری خالف 

 مصرف پول اضطرار
// 16500 ندارد  7 جوزجان 

 
 تحصیل نشده

ارسال مکتوب بخاطر 
 بازگشتی آن

0 
اضافه برد در خریداری 

 ایرکندیشن
// 12000 ندارد  8 پروان 

 
 تحصیل نشده

ارسال مکتوب بخاطر 
 بازگشتی آن

0 
اضافه برد در سفریه ها و 

 نوکریوالی ها
// 4600 ندارد  9 کاپیسا 

 

 تحصیل نشده
ارسال مکتوب بخاطر 

 بازگشتی آن
0 

وضع نشدن مالیه خریداری ها، کار 
اسکواتور در تحکیم کاری، باز نمودن 
سرک ها، کمیشن ترانسپورتی، اضافه برد 
ها که در بخش نواقصات ذمت هر شرکت 

 اشخاص و افراد مفصل

// 522154  ندارد  10 بامیان 

 

     

 1850790
یون و  م  یککککی 

پنجاه هشککتصککدو 
هزارو هفتصدو 
 نود افغانی

  مجموله بازگشتی های نقدی

 ترتیب و صرت است.ننگرهار  هرات  پنجشیر  بلخ  بامیان  میدان وردک  سمنگان  جوزجان  پروان و کاپیسا قرار شرح فوق توحیدی گزارش والیات          

 با احترام 

 

 احمد تمیم عظیمی 

 آمر تفتیش داخلی


