وزارت زراعت آبیاری ومالداری
ریاست تفتیش داخلی
جدول گزارشهای تفتیش قرارداد ها اعتبار از اول سال مالی  ۱۳۹۹الی ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
مالحظات

شماره

هیئات بازرسی کننده
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ونمبرمکتوب وییاحکم موالیلت ورزییده تیاریخ

موضوع بازرسی

قضاایه تخطاای دراسااناد یریاادارا ه ا
تلخیزیخ پرزژ (. )CCAP

پایااه

قضیه چگخنگی تهیه ( )10قلا آفات کا
ز()8قل زسایل مجادیخا ریاست ح اظه نباتا
زقارنطین باهاارکت قربانخیاال مخچنااا چسااریی
قرارداد گردید است .
اا
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ختم بازرسی

آغازبازرسی

قضیه چگخنگی تطبی پرزژ اع ار تق ی کارا
سخپرپسیچ پل ماچ ریاست زراعت زچیت را

4

نمبرمکتوب ،تاریخ ارسالی نتایج بازرسیی بدید از مالحظی شید و

قضیه قرارداد پ ا استینشان ن ار()2-1زاقاع
درساحه تنگی غارززیسخایی د سبز زچیت کابل

قضیه چگخنگی معرزوه هرکت هایرآباد مبنای
برزوع جری اه تخییردرپرزساه انتقااچ گنادم
بیرا در زیسخایی اا زچیت پ تیا.
قضیه چگخنگی تخزیع گندم اصالح هد ک پاین
یزانی سا  1398درزچیت پ تیا.

براسااااد ااادایت ماااخر  1398/10/9جالیت ااا
ززیرصاااحب کااه رریعااه نامااه ()4117/6869مااخر
1398/10/10ریاست دفترمخاصالت زرزیاد باخد ماخرد
بازرسی قرارگرفت .باردیگر براساد فیصبله جلسه ماخر
1398/12/22که تقت نظر ززیر صاحب برگزار گردیاد
بخد مخرد بازرسی مجدد قرارگرفت است

نتیج بدست آمده.
عصاا ت اع عاار زا
نقیب ع های زمنصخر
139/12/29

نتایج بازرسی بعد ازمالحظه مقام عاایی ززار رریعاه ناماه ااا ها ار
( )1170/1916مااخر  1398/10/29ز ( )11/19مااخر  1398/1/7بااه
پرزژ  CCAP/CBARD/CDRRPغرض تطبیا زتققا پاییرا ارساا
گردید بخد .در گزارش یئت مخظف دز تن از کارمنادا پارزژ از زظی اه
سبک دزش ز به تقخیلی مبلغ ( )170998افغانی س ارش هد است.

براساااد اادایت ه ا ا ی مقااام مقتاارم ززار بتاااری
1398/8/15مخرد بازرسی قرارگرفته است .

1398/10/23

احساااا اع احسااااد
یخاجااه بااال اح اادا
میرزی امرییل

نتایج بازرسی طی زرق گزارش ترتیب زبعاد ازمالحظاه هاد مقاام مقتارم
رریعه ()1159/1903مخر 1398/10/28بریاست ح اظه نباتا زریاست
تهیه زتدارکا زریاست مایی زحسابی زریاست منابع بشرا زریاست ادارا
تطبی زتقق پییرا ارسا گردیداست  .در نتیجه آ به تبدیلی جان
مطاب هرایط قرارداد نظر داد هد است .چنا مرتبط باه مخواخب باه
سرپرست ریاست مربخطه ز معت اد ایطاریاهب باه (  )6ن ار یئات معایناه
تخصیه داد هد ز مدیر پال ریاست ح اظه نباتا تبدیل گردید است.

براساد نامه ()16933مخر  1398/7/9ریاست امنیت
ملی ز دایت مقام مقترم ززار مخرد بازرسی قرارگرفته
است

1398/11/16

نقیاااااب اع هاااااای
عبدایرافع

نتایج بازرسی رریعه ()2033مخر  /11/19بعد از مالحظه هد رریعه ناماه
( )1246/2098مخر 1398/11/24بریاست بریاست زراعت زچیت ارا
بریاست آبیارا زریاست مایی زحساابی زبریاسات تهیاه زتادارکا غارض
تطبی زتقق پییرا ارسا گردید است زکااپی بریاسات دفترنیزارساا
گردید است زرریعه نامه ()1257/2110بریاسات امنیات ملای نیزپاسا
ارسا گردید .در گزارش یئت در کار پرزژ ک کارا ز بعضای مشا ال
دید هد که به رفع آ س ارش هد است.

براساااد نامااه 2315مااخر  1398/4/31ز قرارک یتااه
سخم څارنخایی ایتصاصی علیاه فساادا ادارا مرکاز
عاادیی زقضااادی ادارا یااخا څاااارنااخایی مااخرد بازرساای
قرارگرفت.

1398/12/4

نقیب اع هاای زربای
جال

نتایج بازرسی طی سه زرق گزارش ترتیب زبعد ازمالحظاه هاد مقاام عاایی
ززار بات ام ازراق آ درظرف  332درجاخف دزجلاد دزسایه رریعاه ناماه
(1289/2194مخر  )1398/12/10به ادار یخا څاارنخایی زاپ احایه هد
.

براساد نامه ()25/21مخر 1398/11/21ریاست تهیه
زتدرکا مخرد بازرسی قرار گرفته است

1398/12/10

نقیب اع هاای زمقاب
اع انخرا

نتایج بازرسی طی دز زرق گزارش ترتیب بعد ازمالحظاه هاد زرریعاه ناماه
()1336/2277مخر  1398/12/18غرض تطبی زتقق پییرا بریاسات
مایی زحسابی زریاست تدارکا زریاست زراعت زچیات پ تیاا ارساا هاد.
مطاب نظر یئت بررسی کنند ب جری ه آ رفع گردید.

براساد نامه ()960/2018مخر  1398/11/20ریاست
ززیرصاحب
دفترز دایت مخر 1398/11/18جالیت
تخسط یک یئا مختلط مخرد بازرسی قرار گرفته است

1398/12/10

عزیزمق دجالیی زکارم
یدا زعبداع عابد

نتایج بازرسی طی سه زرق گزارش ترتیب زبعد مالحظاه هاد مقاام عاایی
ززار رر نامه ()1352/2291مخر  1398/12/21غرض تققا پاییرا
بریاست زراعت زچیت پ تیا زبریاست امخرزچیا زریاسات مناابع بشارا ز
ریاست تخسعه غله جا زریاست تصدی د ی زریاست دفترارسا گردیاد
است .در گزارش یئت مخظف به ریائ زراعات تخصایهب باراا آمار اماخر
زراعتی ایطاریه ز باراا دزتان یئات تخزیاع ایطاریاه داد هاد اسات.

اطالب نامه امنیت ملی

ازراق ازڅااااااااااااااااااارنوالی
مخاصلت زرزید بخد بعاد
بازرسی زاپ احایه هد.

چنا به تقصیل پخ باقی ماند سبسایدا ت کید گردید .
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1398/12/7

نقیاااااب اع هاااااای
زعبدایرافع عطادی

ننایج بازرسی طی سه زرق گزارش بعد ازمالحظه هد رریعه نامه
( )1336/2271مخر  1398/12/18غرض تطبی زتقق پییرا
بریاست زراعت زچیت جخزجا زریاست زراعت زچیت میدا زردک
زریاست تهیه تدارکا زریاست امخرزچیت زریاست امنیت ملی زریاست
دفترارسا گردید .به ریاست تهیه ز تدارکا س ارش گردید تا قرارداد را
فس ز تامینا هرکت را به حسا معینه آ انتقا د ند.

براساااد اطالعیااه نامااه
)21653/21057مخر
/9/3ز1398/9/12
ریاست امنیت ملی

براساد م تخ ه ار ( )641مخر  1397/9/4پارزژ
عخامل تخییاد زراعتای زح ا مقاام عاایی ززار ماخرد
بازرسی قرارگرفته است طی دزنخبت بازرسی هد است

1398/4/12
1398/6/10

-1امیرهااااااااااااااا
خهاا ندبانجنیرفریدز
دان زانجنیرراتب اربا
زاد  -2عزیاااز مق اااد
جالیی ز سلی ساچر.

نتایج بازرسی طی دزنخبت درظرف 13زرق بعد ازمالحظه هاد مقاام عاایی
ززار بات ام ازراق درظرف 272زرق غرض تعقیب عدیی زقضاادی باه ادار
یخا څارنخایی رریعه نامه ( )1378/2342مخر 1398/12/127احایه هاد
.
در نتیجه گیرا گزارشب کسانی ه در دیزاین ناقص پرزژ دییال بخدناد باه
یارنخایی معرفی هد.

بازرسی فخق ایعاد که به
ادار یخا څارنخایی احایه
هد

ازراق قضبه متایکر رریعاه ناماه ( )1318/2310ماخر
 1398/1/30از طریاا ادار یااخا څااارنااخایی ب نظااخر
بازرسی مخاصلت زرزید بخد براسااد قارار آ ز ادایت
مقام عایی ززار مخرد بازرسی قرار گرفته است .

1398/12/26

احساااا اع احسااااد
زربی اع جال زنقیاب
اع های

نتایج بازرسی طی چهار زرق گزارش بعد از مالحظاه مقاام عاایی ززار باا
ت ام ازراق آ درظرف ( ) 150زرق غرض اجراا بعادا زاتخاار تصاامی
نهادی به ادار یخا څاارناخایی زاپا رریعاه ناماه ( )1384/2363ماخر
1398/12/28احایه گردید

دزسااایه ازڅااا رناااخایی
مخاصلت زرزید بخد

براساااد نامااه ()26113مااخر 1398/11/16ریاساات
062امنیااات ملااای ز ااادایت ماااخر 1398/11/20
ززیر صاحب مخرد بازرسی قرار گرفته است .
جالیت

1398/12/10

عزیزایاارح ن رح ااانی
زفرید فیض

نتایج بازرسی طی دز زرق گزارش ترتیب زبعد ازمالحظاه هاد مقاام عاایی
ززار رریعه نامه ( )1359/2302ماخر  1398/12/21بریاسات زراعات
زچیت زابل زامخر زچیا زریاست امنیت ملی زریاست دفترارسا گردیاد
است  .در نتیجه گیرا به ریاست زراعت زابل س ارش هاد اسات تاا کاار
باقی ماند رچه عاجل ت یل ن اید.

اطالعیه ریاسات امنیات
ملی

براساااد نامااه ( )20396مااخر 1398/8/25ریاساات
امنیاات ملاای کااه رریعااه نامااه ( )3521/5844مااخر
1398/12/29ریاست دفترمخاصالت زرزیاد باخد ماخرد
بازرسی قرار گرفته است .

1398/12/27

عزیزمق ااااد جالیاااای
زمیرزی امرییل

نتایج بازرسی طی سه ( )3زرق گزارش ترتیب بعد از مالحظاه هاد مقاام
عااایی ززار رریعااه نامااه ( )7/15مااخر  1399/1/6بریاساات ع ااخمی
تققیقا زریاست تهیه زتدارکا غرض تطبی زتقق پییرا ز به ریاست
دفتر زریاست امنیت ملی نیز ایبار گردید .در گزارش به ریاست تادارکا
ز ریاست تققیقا در قس ت نصب ماهین آچ س ارش هد است.

اطالعیه امنیت ملی

براساد ح مقام عاایی ریاسات ج هاخرا زصاالحبت
نامااه( )4461/9473مااخر 1398/12/14ادار عااایی
بررسی تخسط یاک یئاا مخاتلط مخردبازرسای قارار
گرفته است

1399/1/4

مقاااااب اع اناااااخرا
درترکیب یئا مختلط
سایرارگانها

کاپی نتایج بازرسی بدزسیه مربخطه وا ی ه گردیاد اسات کاه اصال آ
ازطری ادار عایی بررسی به مقام مقترم ریاست ج هاخرا ارا داه گردیاد
است .

براساااد اطااالب نامااه( )21056مااخر 1398/9 /3
ریاسااات مقتااارم امنیااات ملااای ز ااادایت ماااخر
ززیر صاحب مخرد بازرسای قارار
1398/9/14جالیت
گرفته است .

1399/3/20

احساااا اع احسااااد نتایج بازرسی طی دز زرق گازارش ترتیاب زرریعاه ناماه ( )34/134ماخر
 1399/3/21غرض مالحظه هد بریاست دفتر ارسا هد .بعداز مالحظ هاد
زربی اع جال
مقام رریعه م تخ ه ار ( )150مخر  1399/3/27غرض تققا پاییرا
س ارها ت ثیر هد .در گزارش یئت به تطبی مخارد تادیبی (د رزز کسر
معاش) اهخاص ریدیل س ارش هد است.

قضیه قرارداد چهارقل زسایل باغادارا (قیچای
هااایه باارا ززینااه ای ااخنی ی )کااه بااه ارزش
()38968000افغانی که با هرکت سید عبداع
پرزانی یت د عقد گردید است.

براسااااد ااادایت ماااخر 1399/1/21جالیت ااا
ززیرصااااحب کاااه رریعااااه ناماااه ()31/59مااااخر
1399/1/23ریاساات دفترمخاصاالت زرزیااد بااخد مااخرد
بازرسی قرار گرفته است .

1399/3/21

عزیزمق د جالیی زربی
اع جال

نتااایج بازرساای طاای سااه زرق گاازارش ترتیااب زرریعااه ()34/135مااخر
 1399/3/21بریاست دفترغرض مالحظه هد مقام عایی ارسا گردید کاه
بعداز کسب مالحظه هد غارض تققا پاییرا س ارهاا عناخانی پارزژ
باغدارا ز مایدارا ارسا هد است.

قضیه قرارداد کرایه گیرا زسایط ازطرف پارزژ
تنظی آ درمزرعه باراا دفاترسااحخا زچیات
بل ا زننگر ااار باهاارکت اناادیخا ام/اد بااین

براساد نامه ( )5064مخر  1397/7/24ریاست دفتار
که بااچرر ناماه ()5418ماخر 1398/7/14ادار عاایی
بررسی که جهت اجراا بعدا به این ریاسات مخاصالت

1399/3/20

احساااا اع احسااااد
زربی اع جال

نتایج بارزسی طی دز زرق گزراش ترتیب زرریعاه ناماه ( )31/132ماخر
1299/3/21بریاست دفتر غرض مالحظ هاد مقاام عاایی ارساا گردیاد.
گزارش بعاداز مالحظاه هاد مقاام رریعاه م تاخ ها ار ( )168ماخر

قضیه چگخنگی مخوخب اع ار حاخض هستشاخا
مخاهی قل زچیت جخزجا زاع ار سربند کاناا
آبیارا قلعه مراد یا زیسخایی حصه از بهسخد
میدا زردک .
8
قضیه چگخنگی پرزژ چ دزم فاارم تققیقااتی
اردیا زیسخایی انجیل زچیت را .
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چگااخنگی قضاایه یریاادارا مقاادار ()13000
متریک تن یخراکه حیخانی متراک (کانستریت)

چگخنگی قضیه اع ار کانا آبیارا قریاه اخچ
رباط زیسخایی ها جخا زچیت زابل

چگااخنگی قضاایه یریاادارا ( )42قل ا جاان
زنصااب م ساار آساایا مااخر د واارزر فااارم
تققیقاتی ریشاخخر تخساطه هارکت یخژسات ی
ایگل بامی ا
قضیه تقق ح ( )2635مخر 9دیاخ 1397
مقام عایی ریاست ج هخرا اساالمی افغانساتا
درزچیت یخست
قضیه بازرسی  24قل جن ز زسایل برگزارا
میله د قا زن ایشگا بهارا ساا  1398کاه
هرکت یخزستی ی مایارغرزا به رزش یک منبع
زاحد صخر گرفته است

براساااد اطااالب ریاساات امنیاات ملاای ز اادایت مااخر
ززیر صاحب مخرد بازرسای قارار
1398/9/14جالیت
گرفته است .

اطالعیه امنیت ملی

گاااازارش ادار عااااایی
بررسی

ای للی درسا  1396عقد قرار داد گردید است

زرزید است مخرد بازرسی قرار گرفت

16

قضیه قارار دادکاراع اار پارزژ تق ای ساربند
کاناا قریاه ناخد مرکاز زچیات فارا باهارکت
سایت انی نشنل کخید که عقد گردید .

براساد اطالب نامه ریاسات مقتارم امنیات زملای ناماه
()4990/8201ماااخر 1398/12/10ریاسااات دفتااار
ززیرصاحب مخرد بازرسی قرار گرفتاه
ز دایت جالیت
است.
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قضیه عدم مخجخدیت فاخرم (م  )7-دزازد قلا
سیت ماهین چیزرییخ پرزژ آن ارم
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قضیه چگاخنگی اع ارتع یرستیشان بنادرمیلک
زچیاات ن یاارزز باجانااب هاارکت سااایت انی
(امیدص ی )که عقد قرارداد گردید است.

قضیه معرزوه هارکت ساایت انی زسرکساازا
زرکشا زپرزساه تادارکاتی پارزژ اماخر پختاه
کارا زقیرا ریزا سرک دایل فارم تققیقااتی
بادام باغ
قضیه عقد قرار داد پارزژ اع اار ساربند کاناا
آبیارا قریه حااجی گلاخ زیساخایی پانچ زادای
زچیت کند ار

 1399/3/29به ادار عایی ت تای ارساا هاد .درگازارش یئات کادام
مش ل یاص گزارش داد نشد است.
1399/3/19

هیرعلی نیازا زحیداع
افغان ل

نتایج بازرسی طی یک زرق گزارش ترتیب زرریعاه ناماه ()32/133ماخر
1399/3/21غرض مالحظه مقام عایی ززار بریاست دفتر ارساا گردیاد.
گزارش بعداز کسب مالحظه هد مقامب رریعه م تخ ه ار ( )155ماخر
 1399/3/27عنخانی ریاست دفتر گسیل گردید تا به مرجع اطاالب د ناد
بیرزنی اط ینا داد هخد .در گزارش یئت آمد است که پارزژ مربخطاه
این ززار نبخد بل ه از حخز دریاا می باهادکه بایاد از آنطریا تعقیاب
هخد.

براسااااد ااادایت ماااخر  1398/9/16جالیت ااا
ززیرصاااحب کااه رریعااه نامااه ( )3858/6386مااخر
1398/9/17ریاساات دفترمخاصاالت زرزیااد بااخد مااخرد
بازرسی قرار گرفته است

1399/4/8

فریاااد فااایض بعزیاااز
مق دجالیی ب نقیاب اع
های

نتایج بازرسی طی سه زرق گزارش ترتیب زبعداز مالحظه هاد مقاام عاایی
ززار رریعه نامه( )125/277به ادار عایی ت تی زریاست مایی زحسابی
غرض اجراا بعدا ارساا گردیاد .درگازارش یئات باه زواع ()8400
افغانی از حسا هرکت نظر داد هد است.

باچررنتااااایج بازرساااای
یئااااا ادار عااااایی
ت تی کاه طای ساا
1395بازرساای گردیااد
است

براساااد نامااه ()26114مااخر 1398/11/16ریاساات
ع اااااخمی امنیااااات ملااااای ز ااااادایت ماااااخر
ززیرصاحب مخرد بازرسی قارار
1398/11/20جالیت
گرفته است.

1399/4/18

عزیزاع رح انی زمق د
فرید فیض

نتایج بازرسی طی دز زرق گزارش ترتیب زرریعه ناماه ( )142/324ماخر
 1399/24غرض مالحظه هد بریاست دفتر ارسا گردیاد ز بعاداز کساب
مالحظ هد مقام ززار غرض تقق پییرا به بخشهاا ریربط ت ثیر هاد.
در گزارش به ریاست زراعت زابل س ارش گردید تا مش ل زاتر پ ا چاا
آ را رفع ن خد زبعداً تامینا هرکت اعاد گردد.

براساد اطالعیه ریاست
(  )062امنیت ملی

براسااااد ااادایت ماااخر 1398/8/16جالیت ااا
ززیرصاااحب کااه رریعااه نامااه ( )3184/3432مااخر
1398/8/19ماااادیریت ع ااااخمی ارتباااااط ریاساااات
دفترمخاصلت زرزید بخد مخرد بازرسی قرار گرفت.

1399/5/5

احساااا اع احسااااد
زربی اع جال

نتایج بازرسی طی سه زرق گزارش ترتیب ز غرض مالحظه هد رریعه ناماه
( )183/411مخر 1398/5/14این ریاست بریاست دفتر ارساا گردیاد
که بعداز کسب مالحظه هد مقام ززار غرض تقق پییرا س ارها باه
بخشهاا ریربط ت ثیر هد است .مطاب ح مقام ززار ب یئات ارزیاابی
ریک قربانعلیب غالم روا ز مسی اع ابرا ی ی تخصیه رس ی داد هد .

براساد ناماه ( )28978ماخر  1398/12/29ریاسات
ع ااخمی امنیاات ملاای ز اادایت مااخر 1399/1/16
مقترم ززیرصاحب مخرد بازرسی قرار گرفت .
جالیت

1399/5/5

احساااا اع احسااااد
زربی اع جال

نتایج بازرسی طی دز زرق گزارش ترتیب زغرض مالحظه هد رریعاه ناماه
( )184/412مخر 1398/5/14این ریاست بریاست دفتر ارسا گردید.

با احترام

اطالعیه امنیت ملی

اطالعیه ریاسات امنیات
ملی

