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ش، آرشیف، سیستم ثبت عرایض، پذیر ) آن شامل ، شش سیستممبارزه با فساد اداری ( سیستم شامل پالن12از مجموع )

( تکمیل گردیده آماده سیستم مدیرتی روابط داخلی، سیستم معلوماتی تنظیم جلسات وسیستم جنتری زراعتی افغانستان

تعداد . ورق سرتفکیت صحی نباتی به تاجران غرض معیاری سازی واردات وصادرات امتعه نباتی 12000توزیع . استفاده می باشد

هیئت  بعداز بررسی های الزم غرض تحقیق به خارنوالی محول شده است که مطابق نظر CBARDیک قضیه از پروژه محترم 

( قضیه مواصلت 7در ضمن به تعداد )بررسی کننده، به تعداد دو تن از کارمندان پروژه متذکره به حارنوالی معرفی شده است. 

بعداز تکمیل مراحل کشفی منجانب ریاست تفتیش داخلی غرض اجراات بعدی محول اداره ورزیده از اداره محترم لوی خارنوالی 

 5از درک تعقیب وتطبیق سفارشات تفتیش داخلی بابت بیرون نویسی های گزارشات تفتیش از . لوی خارنوالی گردیده است

ر ضمن سفارشات بانک جهانی و تحصیل و تحویل عواید دولت گردید ود ( افغانی723483مرجع تحت تفتیش، جمعاً مبلغ )

( نفر 12( نفر پرسونل مرکزی و والیتی این وزارت مورد تآدیب وبه تعداد )13به تعداد )اداره عالی بررسی تطبیق گردیده است. 

( اعالن تدارکاتی و 129به تعداد ) 1398طی ربع اول سال مالی  پرسونل این وزارت طی ربع اول مورد تشویق قرار گرفته است.

( خبر وگزارش از دست 900به تعداد )به نشر رسیده است، ( بست دولتی وقراردادی ازطریق ویب سایت وزارت 71تعداد ) به

 رسیده است. آوردهای وزارت به نشر
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 بنچمارک هادر جدول پیشرفت 

 بنچمارک اول:  1

 اساسیفعالیت های  شماره
شاخص های 

 شدهجزئی پالن 

فیصدی 

پیشرفت 

در شاخص 

 ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

ایجاد سیستم الکترونیکی  1.1

پالن گذاری آنالین به 

توسعه  شیوه جدید و

وزارت و  MISسیستم 

خش های) اضافه نمودن ب

سیستم آرشیف، سیستم 

ش، سیستم ثبت پذیر

، IPCعرایض، سیستم 

سیستم محصوالت 

زراعتی، سیستم مدیریتی 

ومعلوماتی منابع بشری، 

سیستم زراعت والیتی، 

سیستم مدیریت 

قراردادها، سیستم 

مدیریتی روابط داخلی، 

سیستم جنتری زراعتی 

ساااختن ساایسااتم  

ثااباات عاارایااض، 

پذیریش، آرشااایف، 

سااایساااتم مدیرتی 

روابااط داخاالاای، 

ساایسااتم معلوماتی 

تنظیم جلسااااات 

وساایسااتم جنتری 

 زراعتی افغانستان.

 

شامل پالن، 12از مجموع ) 50% 50% ستم  سی  )

ستم سی ستم ثبت عرایض،  ) شش  سی

ش، آرشاایف، ساایسااتم مدیرتی پذیر

روابط داخلی، سیستم معلوماتی تنظیم 

جلساااات وسااایساااتم جنتری زراعتی 

تان غانسااا ماده  (اف یده آ یل گرد تکم

 اشد.استفاده می ب

 سستم ثبت عرایض

10.8.220.163:1030 
 سیستم آرشییف

Mis.mail.gov.af:1091 
 ریشسیستم پذ

Mis.mail.gov.af:1590 
 سیستم مدیریت روابط داخلی

Mis.mail.gov.af:1080 
 سیستم معلومات تنظیم جلسات

Mis.mail.gov.af:1020 
 سیستم جنتری زراعتی افغانستان

Mis.gov.af:1040 
 

 ( اسناد حمایوی1)صفحه 

 



 

4 
 

افغانستان، سیستم 

 معلومات تنظیم جلسات.

و تطبیق سیستم ایجاد  5/1

آنالین برای ثبت و سجل 

نمودن تاسیسات و ملکیت 

های غصب شدۀ وزارت در 

 والیت. 9

 ایجاد سیستم

100 % 

ساایسااتم متذکره ایجاد گردیده اما به  50% 50%

دلیل مشااکالت جز ی ساایسااتم وعدم 

اسااتخدام اشااخای فنی ومساالکی تا 

هنوز کاادام معلومااات درت سااایتم 

 نگردیده است.

 4الی  2از 

طرح عوایدی به ایجاد  6/1

منظور افزایش عواید 

و ارسال گزارش در  وزارت

مورد پیشرفت ها در هر 

ربع به مقام عالی ریاست 

 جمهوری

 ایجاد طرح عواید

100 % 

ست این وزارت طرح 13به تعداد ) % 25 % 25 ( ریا

ست مالی  شرا ترتیب وبه ریا عواید خوی

وحسااابی شااریک نموده که هریعه نامه 

 29/10/1397( مورخ 559شااامااره )

ریاساات مالی وحسااابی عنوانی وزارت 

 مالیه گزارش داده شده است.

 58الی  5 از 

الکترونیکی سازی توزیع  7/1

تخم اصالح شده بذری در 

والیت  14ولسوالی در  80

، پروان، شامل )ننگرهار

کابل،  بلخ، هرات، بامیان،

 ، وردک، کاپیسا،گرلو

جوزجان،  تخار، کندز،

 (بغالن و قندهار

پیشااارفت از طری ریاسااات غله کدام    

جااات و پروژه عواماال تولیااد زراعتی 

 افغانستان گزارش داده نشده است.

 

اپلود نمودن تمام اسناد  8/1

پروسه های تدارکاتی الی 

مرحله عقد قرارداد در 

نظر به گزارش ریاست تهیه وتدارکات،    

در سیستم به دلیل مشکالت موجود 

متذکره تاکنون کدام پیشرفت دیده 

 نمی شود.

59 
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سیستم نظارتی اداره 

 محترم تدارکات ملی.

 بنچمارک دوم:  2

 اساسی های فعالیت شماره
 های شاخص

 پالن شده جزئی

فیصدی 

 پیشرفت

در شاخص 

 ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

ورق  30000توزیع  2/2

سرتفکیت های معیاری 

واردات برای جلوگیری از 

و صادرات امتعه نباتی 

 غیرمعیاری به کشور

ورق  7500توزیع 

 سرتفکیت معیاری

ورق سرتفکیت صحی  12000توزیع  40% 40%

نباتی به تاجران غرض معیاری سازی 

 واردات وصادرات امتعه نباتی

 61الی  60از 

 بنچمارک سوم:  3

 اساسی های فعالیت شماره
 های شاخص

 پالن شده جزئی

فیصدی 

 پیشرفت

 درشاخص 

 ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

 15محول ساختن حداقل  3.1

قضیه  قابل تعقیب عدلی 

به ارگانهای عدلی و 

 .قضا ی

طی ربع اول به تعداد یک قضیه از  .1 %7 %7 قضیه 3

ترم  ح م بعااداز  CBARDپروژه 

سی های الزم غرض تحقیق به  برر

که  خارنوالی محول شاااده اسااات

مطابق نظر هیئت بررساای کننده، 

مدم  خادم حساااین ه اسااااامی 

متخصااار ارشاااد باغداری پروژه 

 74الی  62از 
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متذکره و احمد شاافیق مساائول 

مااالی واداری پروژه متااذکره در 

هار  عدم اظ یل  به دل یت فراه  وال

تضااااد منافع  وکتمان حقایق در 

خارنوالی  به  یداری  پروسااااه خر

 معرفی شده است.

( قضااایه 7در ضااامن به تعداد ) .2

لت ورزیده از اداره محترم  مواصااا

لوی خارنوالی بعداز تکمیل مراحل 

کشاافی منجانب ریاساات تفتیش 

داخلی غرض اجراات بعدی محول 

  اداره لوی خارنوالی گردیده است.

سفارش گزارش  8تطبیق  3.2

 3اداره عالی بررسی، 

سفارش گزارش بانک 

جهانی پیرامون پروژه های 

(AAIP-NHLP-

OFWMP و تعقیب )

سفارش گزارش  11

تفتیش داخلی در 

 واحدهای تحت تفتیش.

ساافارشااات سااه گزارش بانک  .1 % 45 % 45 سفارش 5تکمیل 

 جهااانی پیرامون پروژه هااای )

AAIP-NHLP- 

OFWMP سط پروژه های ( تو

متذکره تطبیق گردیده واز نتیجه 

 آن اطمینان داده می شود.

بازرسااای اداره  .2 تایج  از تطبیق ن

عالی بررساای در ریاساات زراعت 

پروژه  5کندهار و نتایج بررساای 

این وزارت هریعااه نااامااه هااای 

و  7/1/1398مورخ  13شااماره )

یاسااات  5/1/1398مورخ  1 ( ر

 136الی  75
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تفتیش داخلی بااه اداره عااالی 

 بررسی اطمینان داده شد.

یق  .3 ب ط ت قیااب و ع ت از درک 

ساافارشااات تفتیش داخلی بابت 

ن نویسااای های گزارشاااات بیرو

مرجع تحت تفتیش،  5تفتیش از 

عاً مبلغ ) غانی 723483جم ( اف

تحصااایل و تحویل عواید دولت 

 گردید.

تطبیق اصل تشویق و  3.3

تآدیب باالی کارمندان 

 وزارت.

لست کارمندان 

تشیوق و تآدیب 

 شده.

( نفر پرساااونل مرکزی و 13به تعداد ) 25% 25%

تااآدیااب وبااه والیتی این وزارت مورد 

( نفر پرسونل این وزارت طی 12تعداد )

 ربع اول مورد تشویق قرار گرفته است.

 141الی  137از 

 بنچمارک چهارم:  3

 اساسی های فعالیت شماره
 های شاخص

 پالن شده جزئی

فیصدی 

 پیشرفت

شاخص در 

 ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

نشر اطالعات پروژه های  1/4

زیربنایی بر اساس معیار 

های بین المللی اداره 

 کاست

به تعداد  1398طی ربع اول سال مالی  % 25 % 25 نشر یک گزارش

( 71( اعالن تدارکاتی و به تعداد )129)

ویب  بست دولتی وقراردادی ازطریق

 سایت وزارت به نشر رسیده است.

( خبر وگزارش از دست 900به تعداد )

 رسیده است. آوردهای وزارت به نشر

http://mail.gov.af/fa/tender 
http://mail.gov.af/fa/jobs 

p://mail.gov.af/fa/newshtt 
http://mail.gov.af/fa/page/14531 
http://mail.gov.af/ps/page/14531 

-il.gov.af/fa/page/successhttp://ma
stories 

 

http://mail.gov.af/fa/tender
http://mail.gov.af/fa/jobs
http://mail.gov.af/fa/news
http://mail.gov.af/fa/page/14531
http://mail.gov.af/ps/page/14531
http://mail.gov.af/fa/page/success-stories
http://mail.gov.af/fa/page/success-stories
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( خبرنامه  ترتیب ودر 64به تعداد )

 اختیار رسانه ها گذاشته شد.

( کنفرانس خبری وزیر 5به تعداد )

( کنفرانس مشاور 28زراعت و )

 مطبوعاتی وزارت صورت گرفته است.

شماره هفته نامه الکترونیکی  12نشر 

دهقان وبزگر ودو شماره چاپی هفته 

 نامه دهقان.

ویدیو از  1مستند و ویدیوی  12تهیه 

دست آوردهای وزارت زراعت از آدرس 

 فیس بوک وزارت

 

 
 

 143الی  142از 
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 پیشرفت اجراآت

 

 شده تکمیل های فعالیتالف: 

 ب:  فعالیت های در حال اجرا

 .نشر اطالعات پروژه های زیربنایی بر اساس معیار های بین المللی اداره کاست .1

ستم الکترونیکی  .2 سی شیوه جدید وایجاد  ستم  پالن گذاری آنالین به  سی سعه  ضافه نمود MISتو ن بخش وزارت و ا

ستم  سی ستم ثبت عرایض،  سی ستم پذیریش،  سی شیف،  ستم آر سی ستم IPCهای)  سی ستم محصوالت زراعتی،  سی  ،

اخلی، ابط دمدیریتی ومعلوماتی منابع بشری، سیستم زراعت والیتی، سیستم مدیریت قراردادها، سیستم مدیریتی رو

 سیستم جنتری زراعتی

 یتوال 9ایجاد و تطبیق سیستم آنالین برای ثبت و سجل نمودن تاسیسات و ملکیت های غصب شدۀ وزارت در  .3

مقام عالی  و ارساااال گزارش در مورد پیشااارفت ها در هر ربع به ایجاد طرح عوایدی به منظور افزایش عواید وزارت .4

 ریاست جمهوری

 ه کشورهای معیاری برای جلوگیری از واردات و صادرات امتعه نباتی غیرمعیاری بورق سرتفکیت  30000توزیع  .5

 قضیه  قابل تعقیب عدلی به ارگانهای عدلی و قضا ی. 15محول ساختن حداقل  .6

-AAIP-NHLPسفارش گزارش بانک جهانی پیرامون پروژه های ) 3سفارش گزارش اداره عالی بررسی،  8تطبیق  .7

OFWMP گزارش تفتیش داخلی در واحدهای تحت تفتیش. سفارش 11( و تعقیب 

 تطبیق اصل تشویق و تآدیب باالی کارمندان وزارت. .8

 نشر اطالعات پروژه های زیربنایی بر اساس معیار های بین المللی اداره کاست .9

 ج: فعالیت های آغاز نا شده 

. ساااازی خدمات تفتیش داخلیایجاد و تطبیق یک دیتابیس در بخش تعقیب گزارشاااات تفتیش به منظور معیاری  .10

 نشر نتایج تفتیش در وبسایت وزارتو  هیه رهنمود جهت  تعقیب گزارشات تفتیش داخلیت

( به منظور نظارت و ارزیابی Monitoring & Evaluation Systemایجاد و تطبیق ساایسااتم الکترونیکی ) .11

 فعالیت های سکتور زراعت.

 ودهای کیمیاوی تصدیق شدهایجاد دیتابیس الکترونیکی برای ثبت مواد و ک .12

ایجاد یک استراتیژی جامع برای تطبیق حکومتداری الکترونیک در سکتور زراعت و مدرن سازی آن براساس رهنمود  .13

و قانون حکومت داری  1اساااتراتیژی زراعت الکترونیک ساااازمان غذا و زراعت جهان و اتحادیه بین المللی مخابرات

 هیدخل. الکترونیک،  در مشوره با تمام جوانب

صدیق و درجه بندی کیفیت تولیدات زراع .14 ضع معیارها و ت تی و واردات ایجاد مراکز معیاری بهبود کیفیت به منظور و

رگ کشور در محصوالت زراعتی به شمول کودهای کیمیاوی، نهال ها، نباتات، مواد غذایی و حیوانات در پنج شهر بز

 مطابقت با معیارهای بین المللی.

 ل توزیع.ی طرزالعمل توزیع نهالهای غیرمثمر و زینتی به منظور تعین قیمت برای نهالهای قابتعدیل و بازنگر .15

شفافیت جمع و قید واکسین توزیع و ت .16 حویلی عواید آن ایجاد مقرره البراتوار تولید واکسین های حیوانی برای تامین 

 به حساب مربوط

                                                           
1 http://www.fao.org/3/a-i6909e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i6909e.pdf
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 نهایی سازی پالیسی ملی ترویج زراعت و پالیسی ملی ترویج و بازاریابی مالداری  .17

 ( که در این وزارت می باشد.NTAبست قراردادی یا ) 30مرور و بررسی اسناد تعداد  .18

د اداری، قانون تن از کارمندان وزارت پیرامون قانون مبارزه با فساااا 200تدویر برنامه آموزشااای برای تعداد حد اقل  .19

س ستراتیژِی مبارزه علیه ف ساد اداری، بخش زراعت و مالداری کود جزا و ا اد اداری غرض حمایت از اطالع دهندگان ف

 آگاهی دهی آنها

 ریاست منابع بشری وزارت غرض شناسا ی ساحات معروض به فساد. 1397تفتیش اجراات سال  .20

دارایی های مقامات  اره وجمع آوری ارسااال آنها به اداره ثبت و بررساایهمکاری در توزیع فورم های ثبت دارا ی ها به مقامات وکارکنان اد .21

 وکارکنان دولتی اداره امور ریاست جمهوری.

یق این میکانیزم پروژه این وزارت و ارسال گزارش از تطب 10ایجاد میکانیزم نظارت مردمی جهت نظارت از تطبیق  .22

 به مقام عالی ریاست جمهوری  

ساد اداری این وزارتب انجام یک ارزیابی خودی .23 سیب پذیری های ف ضعیت و آ ساس آماری از و در تمام  رای تقویت ا

 شعبات ان

 همکاری این وزارت با تیم تحقیقاتی اداره کاست در زمینه بررسی پروژه های زیربنایی. .24

 .اصالحات در میکانیزم های تطبیق پروژه های زیر بنایی بنا بر یافته های گزارشات تحقیقی این نهاد .25

 د: فعالیت های معطل شده

 مشکالت

ره
ما

ش
 

 راه حل های پیشنهادی مشکالت

1   

   فعالیت های پالن شده برای ربع بعدی )ربع مورد نظر(

 سیستم پالنگذاری آنالین، سسیتم مدیریتی منابع بشری و مدیریت قراردادها .1

تهیه . ایجاد و تطبیق یک دیتابیس در بخش تعقیب گزارشات تفتیش به منظور معیاری سازی خدمات تفتیش داخلی .2

 نشر نتایج تفتیش در وبسایت وزارتو  رهنمود جهت  تعقیب گزارشات تفتیش داخلی

ی ( به منظور نظارت و ارزیابMonitoring & Evaluation Systemایجاد و تطبیق سیستم الکترونیکی ) .3

 فعالیت های سکتور زراعت.

 والیت. 3تطبیق سیستم آنالین برای ثبت و سجل نمودن تاسیسات و ملکیت های غصب شدۀ وزارت در  .4

 الکترونیکی سازی توزیع تخم اصالح شده بذری  .5

 ی.م تدارکات ملاپلود نمودن تمام اسناد پروسه های تدارکاتی الی مرحله عقد قرارداد در سیستم نظارتی اداره محتر .6

ایجاد یک استراتیژی جامع برای تطبیق حکومتداری الکترونیک در سکتور زراعت و مدرن سازی آن براساس رهنمود  .7

و قانون حکومت داری  2مخابرات استراتیژی زراعت الکترونیک سازمان غذا و زراعت جهان و اتحادیه بین المللی

 الکترونیک،  در مشوره با تمام جوانب هیدخل.

                                                           
2 http://www.fao.org/3/a-i6909e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i6909e.pdf
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معیاری بهبود کیفیت به منظور وضع معیارها و تصدیق و درجه بندی کیفیت تولیدات زراعتی و واردات ایجاد مراکز  .8

محصوالت زراعتی به شمول کودهای کیمیاوی، نهال ها، نباتات، مواد غذایی و حیوانات در پنج شهر بزرگ کشور در 

 مطابقت با معیارهای بین المللی.

 لهای غیرمثمر و زینتی به منظور تعین قیمت برای نهالهای قابل توزیع.تعدیل و بازنگری طرزالعمل توزیع نها .9

 نهایی سازی پالیسی ملی ترویج زراعت. .10

 قضیه  قابل تعقیب عدلی به ارگانهای عدلی و قضا ی 4محول ساختن حداقل  .11

 ( که در این وزارت می باشد.NTAبست قراردادی یا ) 30مرور و بررسی اسناد تعداد  .12

 گزارش تفتیش داخلی وبیرونی.سفارش  5تطبیق  .13

تن از کارمندان وزارت پیرامون قانون مبارزه با فساد اداری، قانون  200تدویر برنامه آموزشی برای تعداد حد اقل  .14

حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری، بخش زراعت و مالداری کود جزا و استراتیِژی مبارزه علیه فساد اداری غرض 

 آگاهی دهی آنها.

 اصل تشویق و تآدیب باالی کارمندان وزارت. تطبیق .15

همکاری در توزیع فورم های ثبت دارا ی ها به مقامات وکارکنان اداره وجمع آوری ارسال آنها به اداره ثبت و بررسی دارایی های  .16

 مقامات وکارکنان دولتی اداره امور ریاست جمهوری.

وژه این وزارت و ارسال گزارش از تطبیق این میکانیزم به پر 10ایجاد میکانیزم نظارت مردمی جهت نظارت از تطبیق  .17

 مقام عالی ریاست جمهوری.

 نشر اطالعات پروژه های زیربنایی بر اساس معیار های بین المللی اداره کاست. .18

 نشر اطالعات پروژه های زیربنایی بر اساس معیار های بین المللی اداره کاست. .19

 های زیر بنایی بنا بر یافته های گزارشات تحقیقی این نهاد. اصالحات در میکانیزم های تطبیق پروژه .20

های مهم که با مشکل تطبیق مواجه هستند و نیاز به تصمیم گیری در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه فعالیت

   با فساد اداری دارند

 پیشرفت اجراآت

 

 .اجراآت تحلیل

 26این وزارت چهار بنج مارک ) اولویت ( در نظر گرفته شده که شامل  1398در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 

( فعالیت آغاز گردیده وبه فیصدی های قابل مالحظه پیشرفت داشته است. از جمله فعالیت های 9فعالیت می گردد که از جمله )

بذری و اپلود نمودن قرارداد های  ، به تعداد دو فعالیت آن ) الکترونیکی سازی توزیع تخم1398پالن شده ربع اول سال مالی 

طی مراحل شده به سسیتم نظارتی تدارکات ملی( به دالیل که در ستون های مشخر هر فعالیت هکر گردیده است کدام 

 پیشرفت ننموده است. تطبیق مطابقی فعالیت ها طی ربع های بعدی پالن گردیده است.

سیستم  ) آن شامل ، شش سیستممبارزه با فساد اداری تم شامل پالن( سیس12از مجموع )در قسمت دست آوردها باید گفت که 

ش، آرشیف، سیستم مدیرتی روابط داخلی، سیستم معلوماتی تنظیم جلسات وسیستم جنتری زراعتی ثبت عرایض، پذیر

معیاری سازی ورق سرتفکیت صحی نباتی به تاجران غرض  12000توزیع . ( تکمیل گردیده آماده استفاده می باشدافغانستان

بعداز بررسی های الزم غرض تحقیق به خارنوالی محول  CBARDتعداد یک قضیه از پروژه محترم . واردات وصادرات امتعه نباتی
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در هیئت بررسی کننده، به تعداد دو تن از کارمندان پروژه متذکره به حارنوالی معرفی شده است.  شده است که مطابق نظر

اصلت ورزیده از اداره محترم لوی خارنوالی بعداز تکمیل مراحل کشفی منجانب ریاست تفتیش ( قضیه مو7ضمن به تعداد )

از درک تعقیب وتطبیق سفارشات تفتیش داخلی بابت بیرون . داخلی غرض اجراات بعدی محول اداره لوی خارنوالی گردیده است

تحصیل و تحویل عواید دولت گردید ودر  افغانی( 723483مرجع تحت تفتیش، جمعاً مبلغ ) 5نویسی های گزارشات تفتیش از 

( نفر پرسونل مرکزی و والیتی این وزارت 13به تعداد )ضمن سفارشات بانک جهانی و اداره عالی بررسی تطبیق گردیده است. 

به  1398 طی ربع اول سال مالی ( نفر پرسونل این وزارت طی ربع اول مورد تشویق قرار گرفته است.12مورد تآدیب وبه تعداد )

به تعداد به نشر رسیده است، ( بست دولتی وقراردادی ازطریق ویب سایت وزارت 71( اعالن تدارکاتی و به تعداد )129تعداد )

 رسیده است. ( خبر وگزارش از دست آوردهای وزارت به نشر900)

 مشکالت

 گردیده است. جدول، تنها مشکالتی هکر شود که مانع تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری وزارت/اداره  بخشدر این 

های مهم که با مشکل تطبیق مواجه هستند و نیاز به تصمیم گیری در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه فعالیت

 با فساد اداری دارند

 

 رت:شهرت کمیته مبارزه علیه فساد اداری وزا

 رئیس تفتیش داخلی:

 

 رئیس پالن:

 

 ریئس نظارت وارزیابی:

 

 

 تائید رئیس کمیته :                                                                               مالحظه مقام عالی وزارت:


