وزارت زراعت،آبیاری ومالداری
ریاست تفتیش داخلی
مدیریت اجرائیه
لیست بازرسی های فوق العاده شامل قراردادهای وزارت که براساس حکم مقام عالی وزارت و قرار اداره لوی څارنوالی به منصه اجراء قرار گرفته است .ازبابت ربع چهارم سال مال 1398

موضوع بازرسی

نمبرمکتوب ویاحکم مواصلت ورزیده تاریخ آغاز بازرسی

شماره

ق ضیه شکایت وکالی نور ستان درمورد

اوراق مربوطه ازطریق اداره لوی خارنوالی ذریعه نامه ()16/3مورخ  1398 /1 /3به این

چگونگی تطبیق پروژه های عام المنفعه

ریاست مواصلت ورزیده بو د براساس محتوای قرارآن مورد بازرسی قرار گرفته است .

.2

قضااا یه چگونگی توزیو خورا که حیوانی
ولسوالی دره نور والیت ننگرهار.

براسااااس هدایت مورخ 1298/5/1م ام عالی وزارت که ذریعه نامه ()323/880مورخ
1398/5/3ریاست دفترمواصلت ورزیده مورد بازرسی قرار گرفته است .

.3

ق ضیه 9پروژه ول سوالی شینواری والیت

براساااس هدایت جاللتم و وزیر صاااحع که درجلسااه اداری مورخ 1398/5/7اصاادار

ننگرهار

وذریعه نامه ( )1954/3334مورخ 1398/5/8ریاساات دفتر به این ریاساات مواصاالت

.1

ختتتتتم هی ئات بازرستتی نمبرمکتوب ،تاریخ ار سالی نتایج بازر سی بعد مالحظات
بازرسی

کننده

ازمالحظه شد

1398/6/17

احسااان اا احساااس وذبی

نتایج بازرساای طی سااه ورق گ ارت ترتیع وبعد ازمالحده شااد م ام

اا جالل

عالی وزراء ذریعه نامه ()734/1258مورخ 1398/7/3باتمام اوراق آن
درظرف ( )59ورق به اداره لوی خارنوالی احاله گردید

1398/8/12

احساااان اا «احسااااس»
عبدالرافو «عطائی»

نتایج بازرسااای طی دو ورق گ ارت ترتیع بعد از مالحده ذریعه نامه
()925/1464مورخ  1398/8/21بریاساات منابو بیااری وریاساات
اموروالیات تاازطریق خویش بریا ست زراعت ننگرهار و ریا ست عمومی
خدمات مالداری نی غرض تطبیق وتح ق پذیری ار سال گردیده ا ست
درضمن بریاست دفتر نی اخبارگردید.

1398/7/4

ن یع شاااایق واحساااان اا

نتایج بازرسااای طی دو ورق گ ارت ترتیع وبعد ازمالحده شاااد م ام

احساس

عااالاای وزرات غاارض تااحاا ااق پااذیااری ذریااعااه نااامااه
()6853/1327مورخ1398/7/15بریا ست تهیه وتدارکات وبریا ست

ومورد بازرسی قرار گرفته است.

آبیاری وریاست زراعت والیت ننگرهار وریاست دفتر رسماً ابالغ گردید
.
.4

ق ضیه چگونگی اعمار سب ست ین قرنطین

براساااااس هدا یت جاللت م و وزیرصااااا حع که ذری عه نا مه ()2187/3695مورخ

احساان اا احسااس وخداد

نتااایج بااازرسااای طی چهااار ورق گ ارت ترتیااع وذریعااه نااامااه

برا ساس اطالع امنیت

تورخم والیت ننگرهار

1398/5/30آمریت تحریرات ریاساات دفتر به این ریاساات مواصاالت ورزیده بود مورد

فرزام از ندااارت و ا ن ج ن یر

()933/1472مورخ  1398/8/23بعد از مالحده شدم ام عالی وزارت

ملی

1398/8/11

بازرسی قرار گرفته است .

شااافیق اا اززیربناااهااای

بریاست تهیه وتدارکات وریاست حفاظه نباتات وریاست مالی وحسابی

زراعتی .

وزراعت والین ننگرهار غرض تطبیق وتح ق پذیری ارسااال گردید وبه
ریاست دفتر نی ارسال گردیدتابه مرجو اطالع دهنده اطمینان دهند.

.5

ق ضیه پرو سه تدارکاتی ()5قطعه نماییی

براساس هدایت م ام وزارت زراعت که ذریعه نامه ()57/1176مورخ 1398/7/2ریاست

زعفران

دفتر مواصلت ورزیده بود مورد بازرسی قرار گرفت

قضیه جنگالت کوزکنروالیت ننگرهار

براسااااس هدا یت جاللت م و وزیر صاااا حع که ذری عه نا مه ()2708/4566مورخ
1398/7/2ریاست دفتر مواصلت ورزیده بود مورد بازرسی قرار گرفته است

1398/6/30

ن یع اا شااایق و ذبی اا

نتایج بازرسااای طی 3ورق گ ارت ترتیع وذریعه نامه ()762/1269

جالل

مو.رخ 1398/7/10بریاساات زراعت والیت کنر وم ام والیت وریاساات
دفترغرض تح ق پذیری ارسال گردیده است .

.6

1398/6/28

ن یع اا شااایق ساایدامین
منابو طبیعی

نتایج بازر سی طی شش ورق گ ارت ترتیع وبعد ازمالحده شدم ام
عالی وزارت ذری عه نامه ()1254مورخ 1398/7/3بریاسااات زراعت
والیت ننگرهار وریاست اداری ومیاوریت ح وقی غرض تطبیق وتح ق
پذیری ارسال شد

.7

قضیه تخطی ازقرارداد پمپ ستیین فارم

براساااس قرار اداره لوی څارنوالی که ذریعه نامه ()814/1354مورخ  98/3/12بمندور

نتایج بازرساای درظرف 3ورق گ ارت بعد ازمالحده شااد با تمام اوراق

اوراق بااه اداره لااوی

گاوداری بنیحصار

پروسه کیفی به این ریاست مواصلت ورزیده بود بتاریخ 1398/3//25مورد بازرسی قرار

آن درظاارف 292ورق ذریااعااه نااامااه ()۷۴۹/۱۲۶۳مااورخ

څارنوالی احاله شد

گرفت .

۱۳۹۸/۷/۸بمندور اتخاذ تصااامیم نهائی به اداره محترم لوی څارنوالی

1398/7/2

ن یع اا شایق وعبدالرافو

احاله شد
.8

قضااا یه چگونگی عدم اجرای حوال جات

براساااااس هدا یت نا مه م ام محترم وزارت که ذری عه نا مه ()1778/3048مورخ

سال  1398ریاست زراعت والیت خوست

 1398/4/30ریا ست دفتربه این ریا ست موا صلت ورزیده بود مورد بازر سی قرار گرفته

توسط مستوفیت آنوال

است .

ق ضیه م صرف پروژه های انک یافی وزارت

براساااس جلسااه مورخ 1398/5/7هیئات رهبری وزارت بازرساای چگونگی کندی طی

با بت سااااال  98وک ندی طی مرا حل

مراحل تدارکاتی دوپروژه ریا ست عمومی مالداری به این ریا ست محول وتو سط هیئات

تدارکاتی دوپروژه ریاست عمومی مالداری

تفتیش مورد بازرسی قرار گرفت

1398/8/7

ذیاابا اا جااالل فاارهاااد

نتایج بازرسااای طی دو ورق گ ارت ترتیع ذریعه نامه()923/1462

قضااایه چگونگی عدم

خیراندیش

مورخ  1398/8/21ب عد از مالحظ شاااد م ام عالی وزارت ازطریق

اجرای حوالجات سال

اموروالیت بوالیت خوساات غرض تطبیق وتحق پذیری ارسااال شااد

 1398ریاست زراعت

.کاپی بریاست دفتراخبار گردید

والیت خو ست تو سط
مستوفیت آنوال

.9

1398/6/7

ع ی محمااد جاللی وفرهاااد

نتایج بازرسااای طی دو ورق گ ارت ترتیع بعد ازمالحده م ام عالی

خیراندیش

وزارت ذریعاه نااماه ()642/1091مورخ 1398 /6/17غرض تح ق
پذیری بریاسااات تهیه وتدارکات بریاسااات مالداری ومالی وحساااابی

وصحت حیوانی.
.10

معینیت مالی واداری وریاست دفترارسال گردید

قضاایه چگونگی موازی سااه بسااوه زمین

براساااس نامه ()163/164مورخ 1398/4/11آمریت حفظ تأساایسااات اماکن ریاساات

ع ع تانک تیل سیلوی مرک

اداری که م ین به ام ضاء سرپر ست معینیت مالی واداری می با شد مورد بازر سی قرار

1398/7/18

ع ی محمد جاللی ومیرویس

نتایج بازرسی طی سه ورق گ ارت ترتیع وبعد مالحظ شد م ام عالی

امرخیل

وزارت ذری عه نا مه ()930/1469مورخ1398/8/21بر یاسااات اداری
وریاساات عمومی منابو طبیعی غرض تطبیق وتح ق پذیری ارسااال

گرفته است .

گردیده است
.11

قضااایااه چگونگی قرارداد اعمااار پروژه

براساس گ ارت قبلی هیئات تفتیش وهدایت مورخ 1398/2/17جاللتم و محترم وزیر

سربندوکانال خیرآباد ولسوالی دند والیت

صاحع مورد بازرسی قرار گرفت آغاز بازرسی 1398/7/21

1398/8/5

مورخ  1398/8/12بعد از مالحده شد م ام عالی وزارت غرض تطبیق

ازندارت وارزیابی

قضااایه عدم تکمیل پروژه دی این سااارد

براساااااس هاادایاات م ااام محترم وزارت کااه ذریعااه نااامااه ()3023/5051مورخ

خانه 100متریک تن وپروژه های آبیاری

1398/7/23ریا ست دفتر بمندور بازر سی موا صلت ورزیده بود تو سطه هیئات موظم

سااایساااتم ساااولری والیت کنریوالیت

این ریاست مورد بازرسی قرارگرفت .

اادغیس

همت ازآبیاری ساااید سااارور
ازته یه مح مد یوسااام امرخ یل

کندهار

.12

خواجااه بالل احماادیی ع ی اا

نتایج بازرسی طی چهار ورق گ ارت ترتیع وذریعه نامه ()893/1410

1398/9/19

وتح ق پذیر بریاساات زراعت والیت کندهار وریاساات منابو بیااری
وریاست امور والیت ی ریاست دفتر بریاست آبیاری ارسال شد.

ع ی محمد جاللی ومعصومه

نتااایج بااازرسااای طی شاااش ورق گ ارت ترتیااع وذریعااه نااامااه

قضااا یه عدم تکم یل

حسینی

()1046/1645مورخ 1398/9/19غرض مالح ده شاااد م ام عالی

پروژه دی این سااارد

وزارت واجراات بعدی ارسال شد.

خانه 100متریک تن
وپروژه هااای آبیاااری
سیستم سولری والیت
کنریوالیت اادغیس

.13

قضاایه پا

کاری ()25باو کاری واعمار

()25باو کیمش خانه والیت زابل

میرویس امرخیاال وانجنیر

نتااایج بااازرسااای طی پنج ()5ورق گ ارت ترتیااع وذریعااه نااامااه

ازاثااااارنااااااماااااه

مورخ 1398/7/10ریا ست دفتر به این ریا ست موا صلت ورزیده بود مورد بازر سی قرار

ذبی اا بابه کرخیل ومطیو

( )996/1575مورخ  1398/9/13ب عد از مالح ده شاااد م ام عالی

()5346مااااااااورخ

براساس هدایت مورخ 1398/7/9جاللتم و وزیرصاحع که ذریعه نامه ()2797/4706

1398/9/7

گرفت .

اا ظفری نمایندگان زیربناء

وزارت بمراجو مربوطه آن تکثیر گردیده ا ست وبه ریا ست دفتر ااخبار

1398/7/3وزارت

وریاست باغداری

گردید.ه است .

دولت درامور پارلمانی

ع ی محمد جاللی وسااالیم

نتااایج بااازرسااای طی سااااه ورق گ ارت ترتیااع وذزیعااه نااامااه

ساالر

()910/1436مورخ 1398/8/19بعد از مالحده شد م ام عالی وزرات

.
.14

قضایه آفرگیاائی وارزیابی قرارداد))9قلم

براسااااس نا مه ()134/433مورخ  1398/8/1مدیر یت اجرائ یه معین یت محترم مالی

ادویاه کیمیااوی بخش ماالاداری پروژه

واداری مورد بازرسی قرار گرفته است

1398/8/19

()NHLP

بمراجو مربوطه غرض تح ق پذیری تکثیر گردیده اسااات وبریاسااات
دفتر اخبار شده است

.15

قضااایه چگونگی کیفیت هیااات ()8قلم

براساس هدایت م ام محترم وزارت که ذریعه نامه ( )2167/2335مورخ 1398/6/5

اجناس خریداری شااده ریاساات حفاظه

ریاست دفتر مواصلت ورزیده بود توسط هیئات موظم مورد بازرسی قرارگرفته است .

1398/8/28

احسااااان اا احساااااس

ن تایج بازرسااای درظرف پنز گ ارت بات مام ارواق آن به اداره لوی

بازرسااای فوق العاده

وعبدالدایم

څارنوالی ذری عه نامه ( )259/1514مورخ  1398/9/4غرض تع یع

که براسااااس هدایت

تح یق بییتر توأم با( )256اوراق واسناد آن احاله گردید.

به څارنوالی احاله شد

نبات
.16

قضااا یه خر یداری ()32عراده ساااای کل

براساااااس هدا یت جاللت م و وزیرصااااا حع که ذری عه نا مه ()1659/2849مورخ

()85مترمربو فرت و()75مترمربو پرده

1398/4/23ریاست دفتربه این ریاست مواصلت ورزیده بود مورد بازرسی قرار گرفت

1398/9/18

ذبی اا جالل وع ی مح مد

نتااا یج بااازرسااای طی دو ورق گ ارت تر تیااع وذر یعااه نااامااه

جاللی

()1050/1646مورخ 1398/9/19بریاساات دفترغرض مالحده م ام
عالی وزارت واجراات بعدی ارسال شد .

بااه کوپراتیفهااای زراعتی ازطرف پروژه
انکیاف کوپراتیفهای باغداری .
.17

قضیه غصع موازی ()3500جریع زمین

براسااااس اطالع یک منبو موثق وهدا یت جاللت م و وزیرصاااا حع که ذرزی عه نا مه

ذباایاا اا جااالل وغااالم

نتایج بازرسااای عن ریع پروساااس گردیده وطی گ ارت مرتبه آن به

زمینهای علفچر دولتی واقو خلوزی های

()2285/3873مورخ  1398/6/9ریاست دفتر بمندور بازرسی مواصلت ومورد بازرسی

دساااتگیر ساااروری نماینده

بریاست محترم غرض مالحده شد م ام عالی وزارت ارائه میگرد.

باال والیت بغالن

قرار گرفت

ریاست غعلفچرها

