وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست تفتیش داخلی
شماره

لیست ثبت بازرسی های فوق العاده بابت دو ربع اول سال مالی  1398که براساس حکم مقام عالی وزارت ،سایر مقامات ذیصالح و قرار اداره لوی څارنوالی به منصه اجراء قرار گرفته است
موضوع بازرسی

نمبر مکتوب و یا حکم مواصلت ورزیده با تاریخ آغاز
بازرسی

ختم بازرسی

هیئات بازرسی
کننده

نمبرمکتوب ،تاریخ ارسالی نتایج بازرسی بعد مالحظه شد.

1

قضیه اعمار ( )8باب سردخانه عصری به ظرفیت
 5000متریک تن درشش والیت کشورهرات ،بلخ،
ننگرهار ،کندز ،کندهار و کابل

ذریعه نامه ( )1792/1792مورخ 1397/2/30از ریاست
تحقیق جرایم اداره لوی څارنوالی غرض بازرسی به این
ریاست مواصلت ورزیده بود حسب هدایت 97/4/13
جاللتمآب وزیر صاحب و قرار آن اداره مورد بازرسی قرار
گرفت.

1397/10/17

عزیز محمد جاللی و
عبدالدایم لطیفی

نتایج بازرسی طی چهار ورق گزارش ترتیب و بعداز اخذ مالحظه شد هدایت
مقام عالی ذریعه نامه ( )8612مورخ  1397/10/26ریاست دفتر عنوانی
څارنوالی احاله گردیده است .مجددا اواراق متذکره مواصلت ورزیده بود و
ذریعه نامه (  )168/1215( ،) 169/1216و ( )170/1214مورخ
1398/2/22دوباره به آن اداره احاله شد.

2

قضیه کار پروژه اعمار شبکه آبیاری زرشاخ ولسوالی
پغمان والیت کابل که ازطریق پرژه تنظیم آب
درمزرعه با شرکت ساختمانی سپین وال عقد
قرارداد گردیده است.

ذریعه نامه ( )6110/7040مورخ 1397/9/3ریاست دفتر
مواصلت ورزیده و براساس هدایت جاللتمآب وزیر صاحب
مورد بازرسی قرار گرفته است.

1397/10/30

عزیز محمد جاللی
انجینر محمد موسی
نماینده آبیاری،
محمدناصر و
عبدالودود از نظارت

نتایج بازرسی بعد از مالحظه شد مقام عالی غرض تحقق پذیری ذریعه نامه
( )1016/1893مورخ  1397/11/27بهریاست زراعت کابل و پروژه تنظیم آب
در مزرعه و ) (SNAP2غرض تحقق پذیری ارسال شد.

امیرشاه هوشمند و
محمد رسول امیری

نتایج بازرسی طی  4ورق گزارش ترتیب وبعد ازمالحظه شد مقام عالی وزارت
غرض تطبیق و تحقق پذیری ذریعه نامه ( )38/78مورخ  1397/1/17بهریاست
زراعت والیت دایکندی و ریاست امور والیات ارسال شده است.

اجمل یعقوبی،
عبدالدایم غفوری و
عبدالغفور اسالم

نتایج بازرسی درظرف شش ورق غرض مالحظه مقام عالی وزارت ارائه و بعد از
مالحظه شد یک نقل از گزارش غرض تحقق پذیری ذریعه نامه ( )10/5مورخ
1397/1/5بهریاست منابع بشری وپروژه سی بارد غرض تحقق پذیری ارسال
شد.

3

بازرسی موضوع معروضه مدیر غله جات ریاست
زراعت والیت دایکندی از رئیس زراعت آن والیت

4
قضیه اجراأت و فعالیت های غیرقانونی نماینده
والیتی پروژه ( )CBARDدروالیت فراه
5

براساس هدایت جاللتمآب محترم وزیر صاحب که ذریعه نامه
شماره ( ) مورخ  1397/11/ 3از طریق ریاست دفتر
مواصلت ورزیده بود مورد بازرسی قرار داده شد.
براساس هدایت جاللتمآب وزیر صاحب که اوراق آن ذریعه
نامه ( )2163/3292مورخ  1397/11/3ریاست غرض
بازرسی و اعزام هیئات به آن والیت مواصلت ورزیده است.

1397/12/8
1397/12/29

قضیه اورته بالقی درمورد تخم های بذری والیت
کندز

براساس قرار اداره لوی څارنوالی که ذریعه نامه شماره
مواصلت ورزیده بود مطابق هدایت جاللتمآب وزیر صاحب
مورد بازرسی قرار گرفت.

1397/11/12

مالحظات

تمام اوراق ضم سه ورق گزارش بهمنظور اتخاذ تصامیم نهائی به اداره لوی
څارنوالی بهتاریخ  1397/11/15احاله شد.

6

قضیه قرارداد اعمار یکباب اتاق تخنیکی جهت
نصب ومنتاژ سردکن وگرمکن تعمیر هفت منزله
مرکز وزارت با شرکت ایمل ادریس

براساس قرار اداره لوی څارنوالی که اوراق آن ذریعه نامه
( )2240/2917مورخ 1395/8/1به این ریاست مواصلت
ورزیده بود مورد بازرسی قرار گرفته است.

1397/11/14

احسان اهلل احساس

نتایج بازرسی ضم دو ورق گزارش بعد از کسب مالحظه شد مقام وزارت غرض
تصمیم گیری مجدد به اداره محترم لوی خارنوالی احاله شد.

7

قضیه اعمار ذخیره آب ارتفاعی مرکز وزارت با
شرکت ایمل ادریس.

براساس قرار اداره لوی څارنوالی که اوراق آن ذریعه نامه
شماره  4418/4980مورخ 1394/11/24مورد بازرسی قرار
گرفت و بار دوم بهتاریخ 1397/12/21ذریعه نامه
( )2183/6047مواصلت ورزیده و مورد بازرسی قرار گرفت

1397/11/14
1398/2/28

عزیز محمد جاللی و
احسان اهلل احساس
// // //
//

نتایج بازرسی ضم دو ورق نامه غرض اخذ امضاء ومالحظه شد به مقام عالی
وزارت ارسال گردید 1397/11/15
نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب و بعد ازمالحظه شد ذریعه نامه
( )226/387بهتاریخ 1398/3/2با تمام اوراق آن به اداره لوی څارنوالی احاله
گردید.

8

قضیه معروضه فضل الرحمن مستأجر یک جریب و
پنچ بسوه زمین باغ مرکزی ریاست زراعت والیت
خوست

براساس هدایت مورخ 1397/8/26مقام عالی وزارت که
ذریعه نامه ( )448/466ریاست زراعت آن والیت مواصلت
ورزیده بود مورد بازرسی قرار گرفت.

1397/11/23

نقیب اهلل شایق و
خواجه بالل

نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب بعد از مالحظه شد مقام عالی وزارت
بهریاست محترم ذریعه نامه ( )1052/1978مورخ 1397/12/12بهریاست
زراعت خوست ،ریاست اداری ،ریاست مالی وحسابی و ریاست اموروالیات غرض
تحقق پذیری ارسال شد.

-

9

قضیه یکقطعه سرتفکیت جعلی مدیریت قرنطین
بندر غالم خان والیت خوست مندرج نامه ()7009
مورخ 1397/9/6ریاست حفاظه نباتات و
قرانطین

براساس نامه متذکره و هدایت نمبر 19049جاللتمآب وزیر
صاحب بهتاریخ  1397/9/9مورد بازرسی قرار گرفت

1397/11/22

نقیب اهلل شایق

نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب و بعد مالحظه شد ذریعه نامه مورخ
1397/12/12بهریاست منابع بشری و حفاظه نباتات و ریاست زراعت والیت
خوست غرض تحقق پذیری ارسال گردید.

10

قضیه موسسه ( )UNDPطی مکتوب مورخ ()6
دسمبر 2018درمورد پروژه ( )CBARDکه
بودجه ملی خویش را به وقت و زمان معین آن
مصرف کرده نتواسته اند .باردوم اوراق متذکره
ازڅارنوالی بهمنظور پروسه کشفی آن مواصلت
ورزیده است

ذریعه نامه ( )6544/7787مورخ 1397/10/1آمریت ریاست
دفتر براساس هدایت جاللتمآب وزیر صاحب غرض بازرسی
مواصلت ورزیده که به آن پرداخته شده است .ذریعه نامه
( )458مورخ 1398/1/25ازطریق لوی څارنوالی مواصلت
ورزیده دوباره مورد بازسی قرار گرفته است.

1397/11/21

عصمت اهلل عربی زی
وعبدالدایم لطیفی
.// // //

نتایج بارزسی بعد از مالحظه شد مقام عالی وزارت ذریعه نامه ()1031/9442
مورخ  1397/12/5ریاست دفتر باتمام اوراق آن به اداره لوی څارنوالی غرض
تحقیق و اتخاذ تصامیم احاله شد و ذریعه نامه ()1035/1938مورخ
1397/12/6به پروژه سی بارت غرض تطبیق ارسال شد.
نتایج بازرسی باردوم طی چهار ورق گزارش ضم یکصد هفتادیک ورق اسناد
دوسیه مربوطه ذریعه نامه ()مورخ  1398/3/9به څارنوالی احاله شد

11

1398/3/21

قضیه ایمیل که ازجانب سفارت ازبیکستان پیرامون
معرفی کارمندان درآن کشور بدون استیذان مقام
رهبری وزارت معرفی گردیده اند

ذریعه نامه ( )7320/9109مورخ 1397/11/17آمریت
تحریرات ریاست دفتر براساس هدایت جاللتمآب وزیرصاحب
غرض بازرسی مواصلت ورزیده بود.

1397/12/1

نقیب اهلل شایق و
میرویس امرخیل

نتایج بازرسی بعد ازمالحظه شد مقام عالی وزارت غرض تحقق پذیری ذریعه نامه
(  )۱۰۴۱/۱۹۶۷مورخ 1397/12/11بهریاست منابع بشری ارسال گردید.

قضیه سبز خانه های کوچک پروژه ( )CBARDدر
والیت ننگرهار

که براساس هدایت (_)6888مورخ  1397/10/9جاللتمآب
وزیر صاحب که ذریعه نامه ( )8027آمریت تحریرات ریاست
دفتر مواصلت ورزیده بود مورد بازرسی قرار گرفته است.

139/12/4

اجمل یعقوبی،
عبدالدایم ،نماینده
زیربنا ونماینده ان اچ
ال پی

نتایج بازرسی درظرف چهار ورق بعد از مالحظه و هدایت مقام عالی وزارت غرض
تطبیق و تحقق پذیری به پروژه سی بارد ذریعه نامه ()1042/10/1969مورخ
 1397/11/12ارسال وکاپی بهریاست دفتر نیز اخبار گردید.

1397/10/29

امیرشاه هوشمند و
محمد رسول امیری

نتایج آن بعد از اطمینانیه های ریاست محترم اقتصاد خانواده که براساس نامه
( ) 2639مورخ 1397/10/19ریاست زراعت والیت غور در رابطه به دو قلم
مورد نظر که قبالً توزیع نشده اینک اسناد توزیع آن به این ریاست مواصلت
ورزیده برویت آن ذریعه نامه ( )902/1681مورخ 1397/10/29به ریاست
دفتر غرض مالحظه شد مقام عالی وزارت اطمینان ارائه گردید که مورد تایید
آن مقام قرار گرفته موضوع خاتمه یافت.

14

قضیه پیشنهاد شماره ( )39823مورخ
1397/10/1سازمان جامعه مدنی ،حقوقی و
تحقیقاتی پیرامون تعین شدن اجمل مدیربست 5
نظارت به عنوان رئیس اداره زراعت والیت کندز

براساس هدایت جاللتمآب وزیرصاحب که ذریعه نامه
( )1828/2895مورخ  1397/11/6مدیریت تنظیم سفرها و
گزارشات ریاست امور والیات مواصلت ورزیده بود مورد
بازرسی قرار گرفته است.

1397/12/15

نقیب اهلل شایق و
محب اهلل انوری

نتایج بازرسی درظرف سه ورق ترتیب وذریعه نامه (  ) 2027مورخ
1397/12/25بعد از مالحظه شد مقام عالی وزارت بهریاست منابع بشری
غرض تطبیق و تحقق پذیری ارسال گردید.

15

قضیه معروضه کارکنان سیلوی مرکز که ذریعه نامه
( )3879مورخ 1397/10/1ازطریق ریاست اقتصاد
ملی و بازرسی معاونیت انسجام امور دولت ریاست
عمومی اداره امور ریاست جمهوری مواصلت ورزیده
است.

براساس هدایت مورخ 1397/10/12جاللتمآب وزیر که
ذریعه نامه ( )1648/2503مورخ 1397/10/15ریاست
دفتربهمنظور بازرسی به این ریاست مواصلت ورزیده بود
پیرامون چگونگی آن پرداخته شد و مورد بازرسی قرار گرفت

1397/12/15

احسان اهلل احساس و
عبدالرافع عطائی

نتایج بازرسی درظرف دو ورق گزارش ترتیب و بعد از مالحظه شد مقام عالی
وزارت ذریعه نامه ( )2120/3324مورخ 1397/12/26ریاست دفتر بریاست
مصونیت غذایی و ذخایراسترایژیک غله جات ارسال گردیده است.

براساس هدایت جاللتمآب وزیر صاحب که ذریعه نامه
( )4427/5029مورخ 1397/11/29ریاست دفتر غرض
بازرسی توأم با معروضه کارمندان ریاست محترم منابع
طبیعی مواصلت ورزیده بود.

1397/12/15

ذبیح اهلل جالل و
ویس نیازی

نتایج بازرسی درظرف سه ورق گزارش ترتیب و بعد از مالحظه ذریعه نامه
( )1072/2045مورخ 1397/12/28بهریاست اداری  ،ریاست مالی و حسابی،
ریاست تهیه وتدارکا ت و منابع طبیعی غرض تحقق پذیری ارسال گردید.

براساس نامه ( )8286مورخ 1397/7/5ریاست عمومی اداره
امور ریاست جمهوری و فیصله کمیسیون تدارکات ملی مورد
بازرسی قرار گرفت.

1397/12/25

عزیز محمد جاللی و
سلیم ساالر

نتایج بازسی طی سه ورق گزارش ترتیب و بعد از مالحظه مقام عالی وزارت به
پروژه ( )AAIPغرض تطبیق وتحقق پذیری ارسال وبه پاسخ نامه ()1231مورخ
 61397/28ریاست دفتر ذریعه نامه (1069/2030مورخ )1397/12/26
ارسال گردید .در ضمن ریاست دفتر نتایج بازرسی هیئات را ذریعه

12

13
قضیه نوزده قلم اجناس پروسس مواد غذائی برای
هشت صد خانم بی بضاعت اقتصاد خانواده دروالیت
غور

16
قضیه شکایات کارمندان منابع طبیعی پیرامون بی
کفیت بودن و کمیت گاز مایع درفصل زمستان
برای تمام ادرات این وزارت.
17

قضیه بازرسی سروی آفات و امراض نباتی که ذریعه
نامه ( )795/1359مورخ 1397/7/2مدیریت
عمومی ارتباط ریاست دفتر مواصلت ورزیده بود.

براساس هدایت مقام عالی وزارت موررد بازرسی قرار گرفته
است.

()134/210مورخ  1398/1/18بهریاست محترم اداره امور ریاست جمهوری
نیز ارسال نموده اند  .ذریعه نامه 320/535مورخ 1398/2/28ریاست دفتر از
اثر نامه  2542مورخ 1398/2/24اداره محترم امور اطمینان مواصلت ورزیده
است
18

1397/12/26

احسان اهلل احساس و
عزیز محمد جاللی

نتایج بازرسی در  7ورق بعد از مالحظه شد و امضاء مقام عالی وزارت ذریعه
نامه ()1/52مورخ  1397/12/27 1398/1/3با تمام اوراق آن درظرف ()516
به اداره محترم لوی خارنوالی احاله گردید و ذریعه کاپی (53و54و55و )56به
ریاست های مالی و حسابی ،تدارکات ،زیربناهای زراعتی واداری نیز اخبارگردیده
است.

19

موضوع ا نتقال 600تن گندم اصالح شده بهوالیت
قندهارتوسط شرکت صحرائی لوی قندهار مجددا
مواصلت ورزیده است

براساس قرار اداره محترم لوی څارنوالی که دوسیه آن ذریعه
( )760/1442مورخ  1397/6/7دوباره غرض بازرسی
مواصلت ورزیده بود و مورد بازرسی مجدد قرار گرفت.

1397/9/30

احسان اهلل احساس
و عبدالدیم لطیفی

نتایج بازرسی بعد از مالحظه شد مقام عالی وزارت ذریعه نامه ()8207/8206
مورخ 1397/10/12ریاست دفتر با شش ورق اصل گزارش توأم 407ورق
اسناد به څارنوالی غرض اجراات بعدی احاله گردید

20

قضیه یک تعداد شرکت های عضو اتحادیه تخم
بذری افغانستان درخرید وفروش گندم بذری سال
1396

براساس نامه ( )3539مورخ 1397/6/24لوی څارنوالی ونامه
( )1097مورخ 1397 /2/4آمریت تحریرات ریاست دفتر
هدایت مقام محترم وزارت مورد بازرسی قرار گرفت.

139/12/27

عزیزمحمد جاللی و
میرویس امرخیل

نتایج بازرسی طی شش ورق گزارش ترتیب غرض مالحظه شد واخذ امضاء
بهریاست دفتر تسلیم و بعد از امضاء ذریعه ( )545مورخ  1398/1/18به ادراه
لوی خارنوالی احاله گردید.

براساس حکم  2420مورخ  1397/5/26مقام محترم وزارت
مجدداً مورد بازرسی قرار گرفته است.

1397/12/28

احسان اهلل احساس
عزیز محمد جاللی

نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب و بعد ازمالحظه شد مقام عالی ذریعه
نامه ( )25/43مورخ  1397/6/11غرض تحقق پذیری بهریاست مالی و حسابی،
تهیه و تدارکات ،زیربناهای زراعتی و ریاست دفتر تا از آن طریق به ریاست
امنیت ملی نیز ارسال و اطمینان دهند.

براساس اطالع یک منبع موثق که ذریعه نامه ( )5601مورخ
1396/10/26آمریت تحریرات ریاست دفتر براساس نامه
(1396/10/24)1199ریاست امنیت ملی و هدایت مورخ
1396/10/26جاللتمآب وزیر صاحب مورد بازرسی قرار
گرفته است

1398/1/3

عزیز محمد جاللی و
محب اهلل انوری

نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب و بعد ازمالحظه شد ذریعه نامه
( )30/49مورخ 1398/1/1غرض تحقق پذیری بهریاست تهیه و تدارکات،
زیربناهای زراعتی و ریاست زراعت نیمروز و بهریاست دفتر ارسال تا از آن طریق
به ریاست امینت ملی ارسال نماید .ازاینکه مراجع ذیربط قرار اطمینانیه های
که ارسال داشته اند نتواستند قراردادی را احضارنمایند ریاست تفتیش داخلی
بهمنظور فوق یک قطعه پیشنهاد را غرض اخذ منظوری بتاریخ 1398/3/12
بمقام عالی وزارت پیشکش نمود تا بعد ازاحکام آن اوراق مربوطه به اداره لوی
خارنوالی غرض تعقیب عدلی وقضائی احاله میگردد .

براساس نامه شماره ()7340/9157مورخ
1397/11/20ریاست دفتر و هدایت جاللتمآب وزیر صاحب
مورد بازرسی قرار گرفته است

1398/1/3

محب اهلل انوری و
عبدالدایم لطیفی

نتایج بازرس طی سه ورق گزار ش ترتیب وذریعه نامه ()8/3
مورخ1398/1/4بهریاست دفتر غرض مالحظه شد مقام عالی وزارت ارسال
گردیده است.

براساس نامه ( )3047/3613مورخ 1397/8/15مدیریت
ارتباط ریاست دفتر و هدایت جاللتمآب وزیرصاحب مورد
بازرسی قرار گرفته است .

1397/9/27

احسان اهلل احساس و
اجمل یعقوبی

نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب و بعد از مالحظه مقام عالی وزرات
ذریعه نامه 1079مورخ 1397/10/9بهریاست تهیه وتدارکات و پروژه آنفارم
وریاست مالی حسابی غرض تحقق پذیری ارسال گر دیده است.

براساس حکم ( )2635مورخ  1397/11/9ریاست جمهوری
که ازطریق اداره امور مواصلت ورزیده توسط یک هیئات
مختلط از امنیت ملی ،خارنوالی  ،اداره عالی بررسی ومحیط
زیست و این ریاست بهتاریخ 1398/1/12مورد بازرسی قرار
گرفته است

1398/2/17

قضیه شرکت برادران علیمی پروژه احاطه دیوار بادم
باغ و بینی حصار

21

قضیه اطالعیه واصله درمورد نواقصات درکار پروژه
اعمار دیوار احاطه بخش اول فارم ماهی قرغه که با
شرکت ساختمانی دنیا عقد قرارداد شده است.

22
قضیه اعمار یونت ترویجی هشت اتاقه ولسوالی
چهار برجک والیت نیمروز.

23

24

قضیه خریداری خوارکه متراکم حیوانی
(کانسنتریت )
قضیه معروضه شرکت ساختمانی و سرک سازی
افغان تالش قراردادی پروژه اعمال کانال آبیاری
درک داد و جوی قباله والیت پروان که با پروژه
تنظیم آب در درمزرعه داشته است.

25
قضیه موارد فساد اداری وتانک تیل والیت خوست
که براساس حکم ریاست جمهوری از اداره امور
مواصلت ورزیده بود.

که براساس نامه ( )2994/3804مورخ 1395/10/15و
( )3671/3481مورخ  1396/10/13اداره لوی څارنوالی
مورد بازرسی قرار گرفته است

هیئات مختلط
بشمول نقیب اهلل
شایق

نتایج بازرسی طی پنج ورق گزارش ترتیب و ذریعه نامه ( )158/275مور خ
1397/2/19غرض مالحظه شد مقام عالی وزارت واجراات بعدی بهریاست
دفترارسال گردید وکاپی نامه 499/534مورخ  1398/2/28که اصل عنوانی
اداره امور ریاست جمهوری و ذریعه کاپی به این ریاست اطمینان داده اند که
گزارش مربوطه به اداره امور ارسال گریده است.

26

قضیه گزارش حریق هشتاد پنج ( )85قلم ادویه
جات تقلبی و تاریخ گذشته که توسط داکتر
عبدالغفور اسالم ،عبدالق جعفری و داکترنوراحمد
ترتیب گردیده است

27

1398/1/10

عزیز محمد جاللی و
نقیب اهلل شایق

نتایج بازرسی طی شش ورق گزارش ترتیب وبعد ازمالحظه شد غرض تحقق
پذیری بریاست زراعت والیت کندهار وریاست اموروالیات وریاست نظار وارزیابی
وریاست دفتر ارسال شد.

قضیه قرارداد ،دیزاین و اعمار پنج باب مسلخ
عصری درچهار والیات کشور دوباب دروالیت کابل
و سه باب دروالیات بلخ  ،هرات وکندز

براساس قرار اداره لوی خارنوالی که ذریعه نامه
( )1663/4746مورخ 1397/10/9آن اداره بهمنظور پروسه
کشفی و بازرسی مواصلت ورزیده بود بازرسی گردیده است

1398/1/31

عزیز محمد جاللی
وعصمت اهلل عرب
زی

نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب وغرض مالحظه شد و امضاء بهتاریخ
1398/2/1بهریاست دفتر تسلیم داده شد.

قضیه تقرر عیدنواز فرزند حاجی گل نواز منحیث
کارمند بالمقطع دربست  5مدیریت تعهد بهداشتی
والیت خوست.

براساس هدایت مورخ 1397/12/21جاللتمآب وزیرصاحب
که ذریعه نامه ( )2454/3790مورخ 1397/12/25مدیریت
ارتباط ریاست دفتر مواصلبت ورزیده بود مورد بازرسی قرار
گرفت

1398/2/1

ذبیح اهلل جالل و
خواج بالل احمدی

نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب و غرض مالحظ شد مقام عالی وزارت
ذریعه نامه ( )352/217مورخ 1397/2/29به اداره محترم لوی څارنوالی غرض
تحقیق بیشتر ارسال شد .کاپی بهریاست منابع بشری ،ریاست زراعت والیت
خوست ،ریاست امور والیات و ریاست دفتر ارسال گردید.

براساس نامه ()4/16مورخ 1398/1/5مدیریت زون غرب
آمریت هماهنگی با والیات اداره محترم لوی خارنوالی و
هدایت مورخ 1398 //جاللتمآب وزیرصاحب مورد بازرسی
قرار گرفت

1398/2/1

ذبیح اهلل جالل و
خواجه بالل احمدی

نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب و بعد ازمالحظ شد مقام عالی وزارت
ذریعه نامه ( )208/338مورخ  1397/2/5بهریاست زراعت والیت هلمند و
ریاست منابع بشری ،ریاست دفتر و ریاست امور والیات غرض تطبیق وتحقق
پذیری ارسال شد و به اداره محترم لوی څارنوالی به پاسخ نامه مواصلت ورزیده
با اوراق مربوط درظرف ( )60ورق احاله شد.

قضیه بازرسی سه جلد دوسیه حاج محمد نادر
معتمد نقدی اسبق این وزارت

براساس قرار اداره محترم لوی خارنوالی که ذریعه نامه
( )923/2535مورخ  1397/5/23مواصلت ورزیده بود مورد
بازرسی قرار گرفت

21398/19

عزیزمحمد جاللی و
احسان اهلل احساس

نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب وغرض مالحظه مقام عالی وزارت توام
با نامه که عنوانی څارنوالی تحریر شده بود بهتاریخ 1397/2/25به اداره
څارنوالی واپس اعاده شد.

قضیه 9قلم خوارکه حیوانی مورد ضرورت ریاست
مالداری و صحت حیوانی و معروضه شرکت تجارتی
برادارن احمد سیرتمیم

براساس نامه ( )4600/5216مورخ 1397/12/13مدیریت
ارتباط ریاست دفتر که مواصلت ورزیده بود مورد بازرسی
قرارگرفت.

1398/2/25

محب اهلل انوری و
نقیب اهلل شایق

نتایج بازرسی طی چهار( )4ورق گزارش ترتیب و غرض مالحظه شد مقام عالی
وزارت ذریعه نامه () مورخ 1397/2/25بهریاست دفترارسال شد

براساس پینشهاد ریاست زراعت والیت ننگرهار واحکام
( )899مورخ 1397/2/17جاللتمآب محترم وزیرصاحب
مورد بازرسی قرارگرفت.

1398/3/6

نقیب اهلل شایق و
عبدالودود ازنظارت
وارزیابی

و بعداز مالحظه مقام عالی وزارت ذریعه نامه نتایج بازرسی طی دو ورق ترتیب
( )288/476مورخ  1398/3/13غرض تطبیق و تحقق پذیری بهریاست زراعت
ننگرهار ،بهریاست دفتر ،بهریاست منابع بشری ،بهریاست امور والیات و ریاست
نظارت ارزیابی ارسال شد .

28
قضیه ارزیابی مجدد گزارش هیئات ریاست نظارت و
ارزیابی در رابطه چگونگی اجراات ریاست زراعت
والیت قندهار

30

31

32

33

34

براساس هدایت مورخ 1397/10/17جاللتمآب وزیر صاحب
که ذریعه نامه ( )44843902مورخ 1397/10/19مدیریت
ارتباط ریاست دفتر مورد بازرسی قرار گرفت

1398/1/24

عزیز محمد جاللی و
عبدالرافع عطائی

نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب ذریعه نامه ( )115/208مورخ
1398/2/2بعد از مالحظه شد غرض تطبیق و تحقق پذیری بهریاست منابع
بشری ،ریاست زراعت لغمان ،ریاست ترویج ،ریاست اموروالیات وریاست
دفترارسال شد.

قضیه معروضه محمد جاوید ولد محمد هارون
کارمند ریاست زراعت والیت لغمان

29

براساس هدایت مورخ 1397/11/14جاللتمآب محترم وزیر
صاحب که ذریعه نامه ( )7332/9121مورخ
1397/11/17آمریت تحریرات ریاست دفتر بهتاریخ
 1397/11/20مواصلت ورزیده بود مورد بازرسی هیئات این
ریاست قرار گرفته است.

1398/1/22
عزیزمحمد جاللی و
میرویس امرخیل

نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب وذریعه نامه (  )63/120مورخ
1397/1/22بعد ازمالحظه شد ذریعه ()مورخ 1398/2/عنوانی وزارت داخله
بهمنظور دستگیری شخص متقلب ارسال شد و درضمن بریاست مالداری
وریاست دفتر واتحادیه دوا فروشان کابل نیز ارسال گردید شد.

قضیه معروضه حاجی ولی جان مدیر ترویج
ولسوالی موسی قلعه والیت هلمند

قضیه شکایت رئیس زراعت والیت ننگرهار علیه
عبدالوارث تاند آمرخدمات امورزراعتی آن والیت

براساس هدایت مورخ  1398/11/9جاللتمآب وزیرصاحب
مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت.

35

36

قضیه اعمار گدام 3000متریک تن ذخایر
استراتیژیک والیت پنجشیر
موضوع سبسایدیها

37
اوراق قضیه تخلف دراجاره دهی ملکیت های کانال
ننگرهار

براساس هدایت جاللتمآب وزیر صاحب که ذریعه نامه
( )345/547مورخ  1398/1/18آمریت تحریرات ریاست
دفتر و یک منبع موثق مورد بازرسی قرارگرفت

1398/3/8

محب اهلل انوری و
عبدالرافع عطائی

که براساس هدایت جاللتمآب وزیر که ذریعه نامه
( )6559/7807مورخ 1397/11/1ریاست دفتر مواصلت
ورزیده بود مورد بازرسی قرار گرفت.

139/3/8

عزیز محمد جاللی

نتایج بازرسی طی یک ورق گزارش با هفت ورق جدول آن غرض مالحظه شد
مقام عالی وزارت ذریعه نامه () مورخ  1398/3/9بهریاست دفتر ارسال شد .

احسان اهلل احساس و
بشمول نماینده
ریاست اداری و
سکتور خصوصی

تحت بازرسی قرار دارد

ذریعه نامه ( )573/921مورخ  1398/2/24بهتاریخ
 1398/3/1اوراق توأم با قرار آن از طریق اداره لوی خارنوالی
بهمنظور بازرسی و پروسه کشفی مواصلت ورزیده است.

نتایج بازرسی طی چهار ورق گزارش ترتیب و غرض مالحظه شد مقام عالی
وزارت ذریعه نامه () مورخ  1398/3/9بهریاست دفتر ارسال شد.

