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نتایج بازرسیییع باز الزظه مق ظ اا یاوع رزالرر عریاق  ناظق  ام رییی ار  

بییق  7/1/1398( ظورخ 19/11ر ) 29/10/1398ظورخ  (1916/1170)

پذیرم الرسیییا   CCAP/CBARD/CDRRPپررژ   غرض تطبیق رتح ق 

یز  بود.  کگرد ئت ظوظف در تن الز  نزالن در گزالرش  ی فق ارظ پررژ  الز رظی

 ( الفغانع سفارش رز  الست.170998سبک درش ر بق تحویلع ظبلغ )

یصییی ت الر یری زم 

 ن یب ر رایق رظنصور 

 

 

29/12/1398 

ت یی ی  9/10/1398برالسییییاا  ییزالیییت ظورخ  جهو

ظق ) نا اق  کق عری (ظورخ 6869/4117رزیرصییییا ب 

ریاسیییت دفترظوالصیییلت ررزیز  بود ظورد 10/10/1398

باردیگر برالساا فیصبلق جلسق ظورخ .ت بازرسع قرالرگرف

کق تحت نمر رزیر صییا ب برگزالر گردیز  22/12/1398

 بود ظورد بازرسع ظجزد قرالرگرفت الست

درالسیییناد دریزالرم رییی  پایق  تخطعقضییییق 

 ( .CCAPتلویزیون پررژ  )
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نتایج بازرسیییع وع ررز گزالرش ترتیب رباز الزظه مق ریییز ظ اا ظحترا  

بریاست  فاظق نباتار رریاست 28/10/1398(ظورخ 1903/1159)عریاق 

تهیق رتزالرکار رریاست ظاوع ر سابع رریاست ظنابع بشرم رریاست الدالرم 

ست . در نتیجق آن بق تبزیلع جنس  سا  گردیزال تطبیق رتح ق پذیرم   الر

ضوع بق  ست.   چنان ظرتبط بق ظو رز  ال ررالیط قرالردالد نمر دالد   ظطابق 

( نفر  یئت ظااینق 6ظربووق ر ظات ز الدطاریق، بق ) سییرپرسییت ریاسییت 

 توصیق دالد  رز  ر ظزیر پهن ریاست  فاظق نباتار تبزیل گردیز  الست.

ال سیییان الر ال سیییاا 

به  ال  ییزم  دوالجییق 

 ظیرریس الظردیل 

تاری   23/10/1398 یت ریییفا ع ظ اا ظحترا رزالرر ب برالسیییاا  زال

 ظورد بازرسع قرالرگرفتق الست .15/8/1398

یق یق ) قضییی فت ک   ا 10چگونگع ته ( قلم آ

ست  فاظق نباتار 8ر) سایل ظجادووم ریا (قلم ر

باریییرکت قربانخیل ظو نا چسیییردع رقرنطین 

 گردیز  الست . قرالردالد
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سع عریاق ) الظنیت ظلع الوهع ناظق  عریاق ناظق رز ظه مق  باز الز /19/11(ظورخ 2033نتایج بازر

ست 24/11/1398( ظورخ 2098/1246) ست زبریا رالیت ر یت  رالر بریا

بریاسییت آبیارم رریاسییت ظاوع ر سییابع ربریاسییت تهیق رتزالرکار غرض 

سا   ست دفترنیزالر ست رکاپع بریا سا  گردیز  ال تطبیق رتح ق پذیرم الر

(بریاسییت الظنیت ظلع نیزپاسیی  2110/1257رعریاق ناظق )گردیز  السییت  

سا  گردیز. شکهر در گزالرش  یئت در کار پررژ  کم کارم ر با الر ضع ظ

 دیز  رز  کق بق رفع آن سفارش رز  الست.

ساا ناظق ) 16/11/1398 ن یب الر رایق یبزالورالفع  ریاست الظنیت  9/7/1398(ظورخ 16933برال

سع قرالرگرفتق  ظلع ر زالیت ظ اا ظحترا رزالرر ظورد بازر

 الست 

ضیق چگونگع تطبیق پررژ  الی ار تحکیم کارم  ق

  یت  رالر سوپرپسیچ پل ظا ن ریاست زرالیت ر
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 رنااااا   ااااا څااااااالررالز الز

ظوالصییلت ررزیز  بود باز 

 الپس ال اوق رز.بازرسع ر

نتایج بازرسییع وع سییق ررز گزالرش ترتیب رباز الزظه مق رییز ظ اا یاوع 

بات اا الررالز آن درظرف  ظق  332رزالرر  نا اق  یق عری درجوف درجلز درسییی

رز رنوالوع رالپس څا( بق الدالر  ووم 10/12/1398ظورخ 2194/1289) ال اوق 

. 

ن یب الر ریییایق رعبی  

 جه  

ظق  4/12/1398 نا تق  31/4/1398ظورخ 2315برالسیییاا  ر قرالرک ی

سادم الدالرم ظرکز الرنوالوع څسوا ی  صع یلیق ف صا الدت

بازرسیییع څااایزوع رقضیییااع الدالرم ووم  الرنوالوع ظورد 

 قرالرگرفت.

(رالقع 2-1پ پ السییتینشیین ن ر) قرالردالدقضیییق 

 درسا ق تنگع غاررروسوالوع د  سبز ر یت کابل 
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رعریاق ناظق  ظه مق ریییزباز الزنتایج بازرسیییع وع در ررز گزالرش ترتیب  

غرض تطبیق رتح ق پذیرم بریاسییت  18/12/1398(ظورخ 2277/1336)

ست ست تزالرکار رریا سابع رریا رز. ظاوع ر  سا    زرالیت ر یت پکتیا الر

 طابق نمر  یئت بررسع کننز ، جری ق آن رفع گردیز.ظ

ن یب الر ریییایق رظحب 

 الر النورم 

ساا  10/12/1398 س21/11/1398(ظورخ 21/25ناظق )برال ت تهیق ریا

 گرفتق الست  رتزرکار ظورد بازرسع قرالر
ریرآباد ظبنع  ررکت  ضق  ضیق چگونگع ظارر ق

بررضیییع جری ق تردیردرپررسیییق النت ا ر گنزا 

 روسوالوع  ام ر یت پکتیا. بذرم در
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رباز ظه مق رییز ظ اا یاوع  نتایج بازرسییع وع سییق ررز گزالرش ترتیب 

ظق ) رزالرر عر پذیرم غرض  21/12/1398(ظورخ 2291/1352نا  تح ق 

ست شرم ر  بریا ست ظنابع ب ست الظورر یار رریا زرالیت ر یت پکتیا ربریا

گردیز   ترالرسا دف ریاست توساق غلق جار رریاست تصزیق د ع رریاست

السیییت. در گزالرش  یئت ظوظف بق ریئس زرالیت توصییییق، برالم آظر الظور 

یزیزظح ییزجهوع رکرا 

  دزال  ریبزالر یابز

ریاست  20/11/1398(ظورخ 2018/960برالساا ناظق ) 10/12/1398

صا ب 18/11/1398دفترر زالیت ظورخ   جهوت  ی رزیر

 ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست توسط یک  یئار ظختلط 

قضیق چگونگع توزیع گنزا الصهح رز  ک پاین 

 .درر یت پکتیا 1398دزالنع سا  
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یق دالد  ریییز  السیییت. یق ر برالم درتن  یئت توزیع الدطار  زرالیتع الدطار

   چنان بق تحصیل پو  باقع ظانز  سبسایزم ت کیز گردیز .

 ناظق برالسیییاا الوهییق

ظورخ 21057/21653 )

 12/9/1398ر/3/9

 ریاست الظنیت ظلع 

 الرش باز الزظه مق رز عریاق ناظق ننایج بازرسع وع سق ررز گز

بریاست  غرض تطبیق رتح ق پذیرم 18/12/1398ظورخ  (2271/1336)

زرالیت ر یت جوزجان رریاست زرالیت ر یت ظیزالن رردک رریاست تهیق 

. تزالرکار رریاست الظورر یت رریاست الظنیت ظلع رریاست دفترالرسا  گردیز

بق ریاست تهیق ر تزالرکار سفارش گردیز  تا قرالردالد رال فس  ر تاظینار 

 ررکت رال بق  سای ظاینق آن النت ا  د نز.

نیی یییییب الر رییییایییق 

 زالورالفع یطااع ریب

یت ظورخ  7/12/1398 یت ظلع ر زال یاسیییت الظن برالسیییاا الوهع ر

ظورد بازرسییع قرالر جهوت  ی رزیر صییا ب 14/9/1398

 گرفتق الست .

رستشوم  ضیق چگونگع ظوضوع الی ار  وض  ق

سربنز کانا   رع قل ر یت جوزجان رالی ار  ظوال

آبیارم قلاق ظرالد دان روسوالوع  صق الر  بهسود 

 ظیزالن رردک .
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بازرسع فوز الوااد  کق بق 

ال اوق الرنوالوع څالدالر  ووم 

 رز 

ررز باز الزظه مق رییز ظ اا یاوع 13نتایج بازرسییع وع درنوبت درظرف 

ررز غرض تا یب یزوع رقضیییااع بق الدالر  272رزالرر بات اا الررالز درظرف 

ال اوق رییز 127/12/1398( ظورخ 2342/1378عریاق ناظق )الرنوالوع څووم 

. 

گزالرش، کسیییانیکق در دیزالین ناقر پررژ  ددیل بودنز بق در نتیجق گیرم 

 دارنوالوع ظارفع رز.

الظیییییییییرریییییییا  -1

 وریی نز،النجنیرفریزرن 

دالن  رالنجنیررالتب الربای 

ح ییز  -2زالد   ظ یز  یز

 .سلیم سا ر ر جهوع

12/4/1398 

10/6/1398 

ر ار  ) ساا ظکتوی  پررژ   4/9/1397( ظورخ 641برال

یاوع رزالرر  ظورد  یز زرالیتع ر کم ظ اا  ظل توو یوال

 بازرسع قرالرگرفتق الست وع درنوبت بازرسع رز  الست 

قضییییق چگونگع پررژ   ر درا فارا تح ی اتع 

 .الرددان روسوالوع النجیل ر یت  رالر 
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وع څاااا درسییییییق الز نوال ر

 ظوالصلت ررزیز  بود

نتایج بازرسیییع وع چهار ررز گزالرش باز الز ظه مق ظ اا یاوع رزالرر با 

( ررز غرض الجرالالر بازم رالتخاع تصیییاظیم  150ف )رت اا الررالز آن درظ

بق الدالر  ووم  هااع  ظق )رنوالوع څااان نا اق  ( ظورخ 2363/1384رالپس  عری

 ال اوق گردیز 28/12/1398

ال سیییان الر ال سیییاا 

یب  رعبی  الر جه  رن 

 الر رایق 

 خظور (2310/1318الررالز قضیییبق ظتذکر عریاق ناظق ) 26/12/1398

ووم  الز 30/1/1398 وع څاااااوریق الدالر   نوال ب نمور ر

الصییلت ررزیز  بود برالسییاا قرالر آن ر زالیت بازرسییع ظو

 ظ اا یاوع رزالرر ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست .

یق در  (13000یزالرم ظ زالر )چگونگع قضییی

 ظتریک تن دورالکق  یوالنع ظترالکم)کانستریت(
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الوهییق ریاسیییت الظنیت 

 ظلع  

نتایج بازرسیییع وع در ررز گزالرش ترتیب رباز الزظه مق ریییز ظ اا یاوع 

بریاسیییت زرالیت  21/12/1398( ظورخ 2302/1359رزالرر عریاق ناظق )

ست الظنیت ظلع  سا  گردیز  ر یت زالبل  رالظور ر یار رریا ست دفترالر رریا

در نتیجق گیرم بق ریاست زرالیت زالبل سفارش رز  الست تا کار باقع  الست .

 ظانز   رچق یاجل تک یل ن ایز.

نع  ور  ن ر  ییا یزال یز

 رفریز فیض 

ریاسیییت 16/11/1398(ظورخ 26113برالسیییاا ناظق ) 10/12/1398

جهوت  ی  20/11/1398الظنیت ظلع ر زالیت ظورخ 062

 ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست .رزیر صا ب 

چگونگع قضییییق الی ار کانا  آبیارم قریق  و ن 

 رباط روسوالوع را  جوم ر یت زالبل 
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ظ اا  رییز ظه مق باز الزررز گزالرش ترتیب  (3سییق )نتایج بازرسییع وع   الوهییق الظنیت ظلع 

بریاست ی وظع تح ی ار  6/1/1399( ظورخ 15/7عریاق ناظق ) یاوع رزالرر

رریاسیییت تهیق رتزالرکار غرض تطبیق رتح ق پذیرم  ر بق ریاسیییت دفتر 

. در گزالرش بق ریاسیییت تزالرکار ر گردیزالدبار  نیز رریاسیییت الظنیت ظلع  

 ریاست تح ی ار در قس ت نصب ظارین آ ر سفارش رز  الست.

وع  جه ح ییز  ظ یز یز

 رظیرریس الظردیل 

ریاسیییت 25/8/1398( ظورخ 20396برالسیییاا ناظق ) 27/12/1398

( ظورخ 5844/3521الظنیییت ظلع کییق عریاییق نییاظییق )

ریاسیییت دفترظوالصیییلت ررزیز  بود ظورد 29/12/1398

 بازرسع قرالر گرفتق الست .

( قلم جنس رنصب 42چگونگع قضیق دریزالرم )

تع تح ی اظکسییر آسیییای ظور د ضییرررر فارا 

 باظیکا ریشخور توسطق ررکت ووژستکع الیگل
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کاپع نتایج بازرسییع بزرسیییق ظربووق ضیی ی ق گردیز  السییت کق الصییل آن  

الزوریق الدالر  یاوع بررسییع بق ظ اا ظحترا ریاسییت ج هورم الرال اق گردیز  

 الست .

ظیییحیییب الر النیییورم 

درترکیب  یئار ظختلط 

 سایرالرگانها

برالسییاا  کم ظ اا یاوع ریاسییت ج هورم رصییه بت  4/1/1399

الدالر  یییاوع 14/12/1398(ظورخ 9473/4461نییاظییق) 

بررسییع توسییط یک  یئار ظختلط ظوردبازرسییع قرالر 

 گرفتق الست 

 1397دوو 9( ظورخ 2635ح ق  کم )تقضیییق 

ستان  سهظع الفغان ست ج هورم ال ظ اا یاوع ریا

 درر یت دوست 
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تایج  الوهییق الظنیت ظلع  ظق )ن نا اق  یب رعری ( ظورخ 134/34بازرسیییع وع در ررز گزالرش ترت

ظه مق رز بریاست دفتر الرسا  رز. بازالز ظه ظ رز غرض  21/3/1399

غرض تح ق پذیرم  27/3/1399( ظورخ 150ظ اا عریاق ظکتوی رییی ار  )

سفاررار تکثیر رز. در گزالرش  یئت بق تطبیق ظوالرد تادیبع )د  ررز کسر 

 عیزدل سفارش رز  الست.ظااش( الرخاص 

ال سیییان الر ال سیییاا 

 رعبی  الر جه  

ظق) 20/3/1399 نا  9/1398  /3( ظورخ   21056برالسیییاا الوهع 

ظورخ  لع ر ییزالیییت  ظ نیییت  ظ ترا ال ح ظ ریییاسییییت 

جهوت  ی رزیر صییا ب ظورد بازرسییع قرالر 14/9/1398

 گرفتق الست .

رسایل برگزالرم  قلم جنس ر 24قضیق بازرسع  

کق  1398گا  بهارم سییا  ظیلق د  ان رن ایشیی

ررکت ووزستیکع ظایارغررال  بق ررش یک ظنبع 

 رال ز صورر گرفتق الست 
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اق )  یب رعری بازرسیییع وع سیییق ررز گزالرش ترت تایج  (ظورخ 135/34ن

ست دفترغرض  21/3/1399 سا  گردیز کق بریا رز ظ اا یاوع الر ظه مق 

پررژ  بازالز کسییب ظه مق رییز غرض تح ق پذیرم سییفاررییار ینوالنع 

 باغزالرم ر ظاوزالرم الرسا  رز  الست.

یزیزظح ز جهوع رعبی  

 الر جه  

ظورخ برالسییییاا  21/3/1399 ت یی ی 21/1/1399 ییزالیییت  و جه

(ظییورخ 59/31رزیییرصییییا ییب کییق عریییاییق نییاظییق )

ریاسیییت دفترظوالصیییلت ررزیز  بود ظورد 23/1/1399

 بازرسع قرالر گرفتق الست .

چهارقلم رسییایل باغزالرم )قیچع  قرالردالدقضیییق 

بق الرزش  کق  نق الو ونی ع ( دق برم رزی رییییا

سیز یبزالر (الفغانع 38968000) ررکت  کق با 

 پررالنع وت ز ی ز گردیز  الست.
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( ظورخ 132/31وع در ررز گزرالش ترتیب رعریاق ناظق ) نتایج بارزسیییع  گزالرش الدالر  یاوع بررسع 

 بریاسییت دفتر غرض ظه ظ رییز ظ اا یاوع الرسییا  گردیز.21/3/1299

ال سیییان الر ال سیییاا 

 رعبی  الر جه  

ساا ناظق ) 20/3/1399 ست دفتر  24/7/1397( ظورخ 5064برال ریا

ظق ) نا با ثر  یاوع 14/7/1398(ظورخ 5418کق  الدالر  
ضیق قرالردالد سایط الزورف پررژ   ق کرالیق گیرم ر

تنمیم آی درظزریق برالم دفاترسیییا وم ر یت 
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اق ظکتوی رییی ار  ) مق ریییز ظ اا عری ازالز ظه  ( ظورخ 168گزالرش ب

بق الدالر  یاوع تفتی  الرسیییا  ریییز. درگزالرش  یئت کزالا  29/3/1399

 ظشکل داص گزالرش دالد  نشز  الست.

صلت  ست ظوال سع کق جهت الجرالالر بازم بق الین ریا برر

 ررزیز  الست ظورد بازرسع قرالر گرفت 

بل  رننگر ار باررکت النزدوم الا/الا بین الو للع 

 ی ز قرالر دالد گردیز  الست  1396درسا  

(ظورخ 133/32نتایج بازرسیییع وع یک ررز گزالرش ترتیب رعریاق ناظق ) الوهییق الظنیت ظلع 

  الرسییا  گردیز.غرض ظه مق ظ اا یاوع رزالرر بریاسییت دفتر 21/3/1399

ر ار  ) رز ظ اا، عریاق ظکتوی  سب ظه مق  ( ظورخ 155گزالرش بازالز ک

ینوالنع ریاسییت دفتر گسیییل گردیز تا بق ظرجع الوهع د نز   27/3/1399

بیررنع الو ینان دالد  رییود. در گزالرش  یئت آظز  السییت کق پررژ  ظربووق 

طریق تا یب الین رزالرر نبود  بلکق الز  وز  دریام ظع باریییزکق بایز الز آن

 رود.

رییریلع نیازم ر یزالر 

 الفغان ل 

برالسیییاا الوهع ناظق ریاسیییت ظحترا الظنیت رظلع ناظق  19/3/1399

ظورخ 8201/4990) تر 10/12/1398( ف ریییاسییییت د

سع قرالر گرفتق  صا ب ظورد بازر ر زالیت جهوت  ی رزیر

 الست. 

پررژ  تحکیم سربنز کانا   قرالر دالدکارالی ارقضیق 

قریق نود  ظرکز ر یت فرال  باریرکت سیادت انع 

 نشنل کووز کق ی ز گردیز   .
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بییا ثرنتییایج بییازرسیییع 

 یئار الدالر  یاوع تفتی   

کیییق ویییع سیییییا  

بازرسیییع گردیز  1395

 الست 

نتایج بازرسییع وع سییق ررز گزالرش ترتیب ربازالز ظه مق رییز ظ اا یاوع 

ست ظاوع ر سابع 277/125ناظق)رزالرر عریاق  ( بق الدالر  یاوع تفتی  رریا

( الفغانع 8400درگزالرش  یئت بق رضع ) غرض الجرالالر بازم الرسا  گردیز.

 الز  سای ررکت نمر دالد  رز  الست.

فییریییز فیییییض ،یییزیییز 

ظح زجهوع ، ن یب الر 

 رایق 

ت یی ی  16/9/1398برالسییییاا  ییزالیییت ظورخ  8/4/1399 جهو

نا اق  کق عری ( ظورخ 6386/3858ظق )رزیرصییییا ب 

ریاسیییت دفترظوالصیییلت ررزیز  بود ظورد 17/9/1398

 بازرسع قرالر گرفتق الست

( درالزد  قلم 7-قضییییق یزا ظوجودیت فورا )ا 

 ت ظارین  یزرویو  پررژ  آنفارا سی
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ساا الوهییق ریاست  برال

 ( الظنیت ظلع 062) 

 

( ظورخ 324/142)نتایج بازرسیییع وع در ررز گزالرش ترتیب رعریاق ناظق 

سب غرض ظه 24/1399 سا  گردیز ر بازالز ک ست دفتر الر رز بریا  مق 

رز. رز ظ اا رزالرر غرض تح ق پذیرم بق بخشهام عیربط تکثیر   ظه ظ 

شکل رالتر پ پ چا   سفارش گردیز  تا ظ ست زرالیت زالبل  در گزالرش بق ریا

 آی رال رفع ن ود  ربازالً تاظینار ررکت الیاد  گردد.

 انع رظح ز ر  یزیزالر

 فریز فیض 

ریاسیییت 16/11/1398(ظورخ 26114برالسیییاا ناظق ) 18/4/1399

ییی ییوظییع الظیینیییییت ظییلییع ر ییزالیییت ظییورخ 

سع قرالر 20/11/1398 صا ب ظورد بازر جهوت  ی رزیر

 گرفتق الست.

قضیییق چگونگع الی ارتا یرسییتیشیین بنزرظیلک 

نب ریییرکت سیییادت انع  باجا ر یت ن یررز  

 گردیز  الست.قرالردالد )الظیزص یم(کق ی ز 
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سق ررز گزالرش ترتیب ر  سع وع  رز عریاق ناظق  نتایج بازر غرض ظه مق 

سا  گردیز  الی14/5/1398( ظورخ 411/183) ست دفتر الر ست بریا ن ریا

رار بق  سفار رز ظ اا رزالرر غرض تح ق پذیرم  سب ظه مق  کق بازالز ک

ست. رز  ال شهام عیربط تکثیر  ظطابق  کم ظ اا رزالرر،  یئت الرزیابع  بخ

  ریک قربانالع، غها رضا ر ظسی  الر البرال ی ع توصیق رس ع دالد  رز .

ال سیییان الر ال سیییاا 

 رعبی  الر جه  

ت یی ی 16/8/1398برالسییییاا  ییزالیییت  ظورخ  5/5/1399 جهو

ظق ) نا اق  کق عری ظورخ  (3432/3184رزیرصییییا ب 

دفترظوالصلت  ظزیریت ی وظع الرتباط ریاست19/8/1398

 ررزیز  بود ظورد بازرسع قرالر گرفت.

سازم  سرک سادت انع ر ررکت  ضق  ضیق ظارر ق

پررژ  الظور پختق کارم  تزالرکاتعزرکشان رپررسق 

رقیرم ریزم سیییرک دالدل فارا تح ی اتع بادالا 

 باغ
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الوهییق ریاسیییت الظنیت 

 ظلع 

ناظق نتایج بازرسییع وع در ررز گزالرش ترتیب رغرض ظه مق رییز عریاق 

 الین ریاست بریاست دفتر الرسا  گردیز.14/5/1398( ظورخ 412/184)

ال سیییان الر ال سیییاا 

 رعبی  الر جه 

ریاسییت  29/12/1398( ظورخ 28978برالسییاا ناظق ) 5/5/1399

ظورخ  لع ر ییزالیییت  ظ نیییت  ظ ظع ال  16/1/1399ی و

 جهوت  ی ظحترا رزیرصا ب ظورد بازرسع قرالر گرفت .

  الی ار سیییربنز کانا  پررژ قرالر دالدضییییق ی ز ق

یق  اجع گلون روسیییوالوع پنچ رالاع  یارم قر آب

 ر یت کنز ار
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الوهییق ریاسیییت الظنیت 

 ظلع 

رز بریاست دفتر عریاق  نتایج بازرسع وع در ررز گزرالرش غرض ظه مق 

 الین ریاست الرسا  گردیز. 25/5/1399( ظورخ 437/195ناظق )

ظیحیی ییزفیریییز فییییض 

 یبزالور  ان ر  انع 

ریاسییت  14/119811( ظورخ 25980برالسیییاا ناظق ) 22/5/1399

یت ظورخ  یت ظلع ر زال ظاین 28/11/1399ی وظع الظن

 آبیارم ررظنابع وبیاع 

فییارا ظرغییزالرم بگرالظع ر         پررتوکییلقضییییییق 

چگو نگع زظین پو نتون الظریکییااع  رکییانییا  

 ننگر ار .
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سع وع در ررز گزالرش ترتیب رعریاق ناظ  غرض 439/11399ق )نتایج بازر

 ظه مق رز ظ اا یاوع رزالرر الرسا  ن ود  الست.

ظیحیی ییزفیریییز فییییض 

 یبزالور  ان ر  انع

ریاسیییت 12/11/1398( ظورخ 25823برالسیییاا ناظق ) 21/5/1399

یت ظورخ  یت ظلع ر زال ظ اا 20/11/1398ی وظع الظن

 رزالرر ظورد بازسع قرالرگرفتق الست :

ع الی ار در بای کش   دانق رالق قرارداد قضیق

 قریق را  نمر روسوالوع  ناد یلع ر یت  ل نز .

22 

( بریاسییت دفتر 437/195نتایج بازرسییع وع در ررز ترتیب رعریاق ناظق ) 

 غرض ظه مشز ظ اا یاوع رزالرر الرسا  گردیز  الست.

 

 

 

ظیحیی ییزفیریییز فییییض 

 یبزالور  ان ر  انع

ریاسیییت 20/11/1398( ظورخ 26449برالسیییاا ناظق ) 21/5/1399

یت یت  ظحترا الظن ظ اا رزالرر 28/5/1399ظلع ر زال

 ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست .

ضیق  سازم فارا تح ی اتع باغ قرالردالد ق پررژ  باز

چا  ی یق رترظیم سیییرک  ام  عدیر  ،  فر 

 دالدل فارا درظرکزرهر تاو ان ر یت تخار
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( ررز گزالرش باز الزظه مق رییز ظ اا ظحترا 3نتایج بازرسییع وع سییق ) 

سا  رعریاق  رزالرر جهت ست تهیق ر تزالرکار الر تطبیق رتح ق پذیرم بریا

 کاپع بق ظاینیت ظاوع رالدالرم نیز الدبار گردیز  الست.

وع  جه ح ییز  ظ یز  یز

 رن یب الر رایق

ساا  زالیت ظ اا ظحترا رزالرر  کق الزوریق ظزیریت  29/5/1399 برال

صلت ررزیز  بود  الجرالایق ظاینیت ظحترا ظاوع رالدالرم ظوال

 قرالرقرالر گرقت الست .ظورد بازرسع 

( قلم رسیییایل 19پررژ  تزالرک ) قرالردالد قضییییق

(IT ظورد ضیییرررر ریاسیییت توسیییاق باغزالرم )

 الزجانب ظاینیت ظاوع رالدالرم .
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نتایج بازرسییع وع سییق ررز گزالرش باز ظه مق بات اا الررالز آن درظرف    رنوالیڅدرسیق 

یم نهااع ال اوق ررز بق الدالر  ظحترا ووم دارنوالوع غرض التخاع تصیییاظ1392

 کردیز  الست .

وع  جه ح ییز  ظ یز یز

 رال سان الر ال ساا

قرالر  4/12/1398( ظورخ 3617/6144برالسیییاا ناظق ) ۲۶/۵/۱۳۹۹

   الرنوالوع  ر زالیت ظ ااڅوومدالر  ال
تهیق رالنت ا  تخم بذرم  قرالردالدقضیییق جگونگع 

ریاسیییت زرالیت ر یت  1396سیییه یق سیییا  

 کنز ار 

25 

( ظورخ 739/319ررز گزالرش ترتیب رعریاق ناظق )نتایج بازرسیییع وع در  

 غرض ظه مق رز بریاست دفترالرسا  گردیز  الست .1399//19

 یئار ر برم 26/6/1399برالساا ظصوبق جلسق ظورخ  19/7/1399 عبی  الر جه  ر

کق تحت ریاسیییت ظاین صیییا ب آبیارم رظنابع وبیاع 

سع  قرالرگرفتق دالیرگردیز  بود ر زالیت آن ظ اا ظورد بازر

 الست .

یق چگونگع نق  30 قرالردالد قضییی دا بای عدیر  

 کچاوو پررژ  ظزیریت ظحصو ر زرالیتع روسوالوع
 آری ب والیت پکتیا . ځاځ 
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ساا الوهییق ریاست  برال

 الظنیت ظلع .

نتایج بازرسییع وع در ررز گزالرش ترتیب رباز الزظه مق رییز ظ اا ظحترا 

بریاسیییت ظحترا الظنیت ظلع الرسیییا  رزالرر غرض الجرالالر بازم در زظینق 

 گردیز.

ال سییجرالن الر ال سییاا 

 رعبی  الر جه  

ریاسیییت 6/11/1398( ظورخ 25308برالسیییاا ناظق ) 17/7/1399

ظ اا رزالرر 8/11/1398الظنیت ظلع ر زالیت ظورخ 062

 ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست.

یق  چگونگع الی ار پررژ  الصیییهح  قرالردالد قضییی

ک روسوالوع رردرج ر یت ربازسازم کانا  قریق زن

 بزدشان کق با جانب ررکت آرظان ررز 
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نتایج بازرسیییع وع در ررز گزالرش ترتیب رباز الزظه مق ریییز ظ اا یاوع  څارن     

با ت اا الررالز آن بق الدالر   2/7/1399( ظورخ 667/284رزالرر عریاق ناظق )

 ووم دارنوالوع غرض تا یب یزوع الرسا  رز  الست.

ال سیییان الر ال سیییاا 

 رعبی  جه  

ریاسیییت 12/11/1398( ظورخ 25185برالسیییاا ناظق ) 5/6/1399

الظنیت ظلع ر زالیت ظ اا ظحترا رزالرر  ظورد بازرسیییع 

 قرالر گرفتق الست .

یزالرم ) یق چگونگع در یق ظوالنع 38قضییی پا  )

 کانکریتع برالم ریاست الدالرم .
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سق ررز گزالرش ترتیب رباز   سع وع  رز عریاق ناظق نتایج بازر الزظه مق 

بریاست زرالیت ر یت کابل رریاست ظاوع ر  15/8/1399( ظورخ 85/399)

  سابع رپررژ  الن الچ ال  پع غرض تح ق پذیر الرسا  رز .

یزیز ظح ییز رظح ییز 

 رایب  الز نمارر 

ظورخ 1498/1255برالسییییاا نییاظییق ریییی ییار  ) 27/7/1399  )

ریاسیییت دفتر  ر زالیت ظ اا ظحترا رزالرر 2/6/1399

 ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست .

سط   سیب در ش   ر سرددانق  ام ک ضیق  ق

 روسوالوع  ام چهارد  گانق ر یت کابل 
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 طالعیه ریاسااات  م یت 

 مل  
نتایج بازرسیییع وع  چهار ررز گزالرش ترتیب رباز الزظه مق ریییز غرض 

تح ق پذیرم بریاست زرالیت ر یت پررالن رپررژ  سع پع الا الر غرض تح ق 

 الرسا  رز گردیز  الست . پذیرم

الظیررییییا   ورییی نییز 

ن ییل  فغییا رر یییزالر ال

رالنجنیرسییییز بیب الر 

 رالنجنیرظسی  الر

ست الظنیت ظلع  ال کاا ) 28/7/1399 ساا الوهع ریا (ظورخ 1125برال

ظ اا رزالرر توسطق  یئار ظختلط ظشت ل 14/4/1399

الزتفتی  رزیربنییا ییام زرالیع وبیاع ظورد بییازرسیییع 

 قرالرگرفتق الست 

(  بای سیییرد دانق  429گع قضییییق الی ار )چگون

   ام پیاز ر یت پررالن .
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نتایج بازرم وع سییق ررز گزالرش ترتیب ر باز الزظه مق رییز عریاق ناظق  

بریاسیییت تهیق رتزالرکار رریاسیییت ظاوع 15/8/1399( ظورخ 872/394)

 ر سابع رریاست القتصاد دانوالد  غرض تح ق پذیرم الرسا  گردیز..

رعبی   ن یب الر ریییایق

 جه  

ساا ناظق ) 7/8/1399 ظزیریت الجرالایق 2/7/99139( ظورخ 669برال

تاری   یت  ظاوع رالدالرم ر زال یت  ظ اا 8/11/1399ظاین

 ظحترا رزالرر ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست .

یق  تزالرک  دقرالردالقضییی گار 270چگونگع  رأا 

ظاق گوساوق  رسایل ریردررع ظورد نیاز ریاست 

 القتصاد دانوالد  
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اق   مق رییییز عری از الزظه  یب رب بازرسیییع وع سییییق ررز ترت تایج  ن

ست  22/8/1399( ظورخ  916/417ناظق) ست زرالیت ر یت ووگر رریا بریا

 رپررژ  الن الچ ال  پع غرض تح ق پذیرم  الرسا  گردیز .

ظحییب الر النورم رجوالد 

 الظیرم 

ظ اا ظحترا رزالرر  2/6/1399برالسیییاا  زالیت ظورخ  7/8/1399

ریاسییت تفتی   22/6/1399( ظورخ 289 زالیت ناظق )

 دالدلع ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست .

قضییییق چگونگع  الی ار پررژ   ام ظحصیییو ر 

یت ووگر  یاز  63زرالیتع ر  نق پ دا بای عدیر  

پایق 99بای عدیر  دانق کچاوو ربق تازالد  59ر

سبزیجار رتازالد  شکن ظیو  ر رین د بای  2ظا

 ام آنعدیر  دانق سیب درظرکز ر روسوالویه
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دوسااااایه یافرسااااا      

رن     څاا  عااد  هاه یاه 

  حا ه گردید 

نتایج بازرسع وع در ررز گزالرش باز الزظه مق ظ اا ظحترا رزالرر با ت اا 

ظق  نا اق  غرض الجرالالر  2/7/1399ظورخ667/284الررالز رضییی ایم آن عری

 بازم رتصاظیم بق الدالر  ظحترا دارنوالوع ال اوق رز.

ال سیییان الر ال سیییاا 

ی  ب ک ییل  رع جه  رال

  وتک

 24/9/1398( ظورخ 1685برالسیییاا صیییه یت ناظق  5/6/1399

ریاسییت تفتی  دالدلع الظورظاوع ر سییابع ریاسییت تهیق 

 رتزالرکار رال پهنع ظورد بازرسع قرالر دالد  النز

( پایق چوکع نکلع برالم 150قضییییق دریزالرم )

سهام  صع بق تا ر کنفرالن صو سکتور د ست  ریا

 ا تح ی ار  بادالا باغن ایشگا  زرالیتع رالقع فار
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رز ظ اا ظحترا  رن     څا دوسیه  سق ررز گزالرش ترتیب رباز الزظه مق  سع وع  نتایج بازر

ررز درجوف یک جلز درسیق بق الدالر   181رزالرر با ت اا الررالز آن درظرف 

 ووم دارنوالوع غرض الجرالالر رالتخاع تصاظیم نهااع ال اوق گردیز.

ال سیییان الر ال سیییاا 

 رعبی  الر 

رظحتوالم قرالر  29/2/1399( ظورخ 1040برالساا ناظق ) 28/7/1399

رنوالوع څاریاسییت ظبارز  باجرالیم فسییاد الدالرم الدالر  ووم 

 ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست .

قضیییق رییکایت رییرکت جرظن گلوبل قرالردالدم 

پررژ  الی ار بنز ظتق دیل روسییوالوع فرز   قرالردالد

 ر یت کابل 
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یافرسااا        عاد  هه 

 ه څارو    مح ل شد ی
رز ت اا الررالز  سع وع چهار ررز گزالرش ترتیب رباز الزظه مق  نتایج بازر

ناظق ) اق  با الصیییل گزالرش آن عری  5/8/1399( ظورخ 361/ 821ظربووق 

 ږال اوق څارن     غرض النتخاع تصاظیم نهااع بق الدالر  ووم

ال سیییان الر عبی  جه  

 رالفغان ل

پهن  15/10/1397خ ( ظور6942برالسییییاا  کم ) 5/6/1399

ظق  1398ظنموررییییز   نا یت  ظورخ 1685رصیییه 

 الین ریاست  ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست 24/9/1398

دریزالرم رسییایل ال زالب باغچق  قرالر دالدقضیییق 

دانگع برالم)   یت 3000 ام  یل درر  فاظ   )

 کابل ، باظیان ، دالیکنزم کنررس نگان
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 طالعیه ریاسااات  م یت 

 مل  
ررز گزالرش ترتیب رباز الزظه مق غرض تطبیق  2نتایج بازرسیییع وع در 

رتح ق پذیر بریاسییت ظاوع ر سییابع ریاسییت ظنابع بشییرم، ریاسییت تهیق 

 رتزالرکار بریاست الظنیت ظلع الرسا  گردیز  الست .                                                         

یزیز ظح ز جهوع ریزیز 

 نع الور  ان ر  ا

ظ اا ظحترا رزالرر رناظق 13/3/1399برالسیییاا  زالیت  11/8/1399

ریاسیییت الظنیت ظلع ظورد 31/2/1399( ظورخ 1642)

 بازرسع قرالر گرفت الست :

قضیق الی ار ربکق آبرسانع قریق قریق قلاق ظسلم 

 رالقع چهار آسیای ر یت کابل 
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( 990/438) نتایج بارزسع باز الزظه مق رزظ اا ظحترا رزالرر عریاق ناظق 

ست ظاوع  5/9/1399ظورخ  ست زرالیت ر یت رپررژ  الن الچ ال  پع رریا بریا

 ر سابع رالظورر یار غرض الجرالالر باز رتح ق پذیرم الرسا  گردیز.

سیییز ظیریلع ظوسییوم 

 رریریلع نیازم 

ظ اا یاوع رزالرر کق 2/6/1399برالسیییاا  زالیت ظورخ  7/8/1399

ظق ) نا اق  یاسیییت2/6/1399( ظورخ 1497عری دفتر  ر

 ظوالصلت ررزیز  بودظورد بازرسع قرالر گرفتق الست .

( عدیر  کچاوو 210قضییییق چگونگع بق تازالد )

رسردانق سیب پررژ  ظحصو ر زرالیتع درزظان 

 کررنا بق ر یت باظیان .
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( ررز گزالرش ترتیب ر باز الز ظه مق ریییز ظ اا 4نتایج بازرسیییع وع ) 

ظق ) نا اق  غرض تح ق  5/9/1399ظورخ ( 998/445ظحترا رزالرر  عری

 پذیرم بریاست زرالیت ر یت فاریای ر پررژ  الن الچ ال  پع  الرسا  گردیز .

ظورخ 549/254برالسییییاا صییییه یییت نییاظییق ) 10/8/1399 ن یب الر رایق ر   )

کم )11/6/1399 ین ریییاسییییت ر  ظورخ 1978ال  )

ظ اا یاوع رزالرر ظورد بازرسیییع قرالر گرفتق 2/6/1399

 الست 

ضیق چگونگع تطبی صو ر زرالیتع ق ق پررژ  ظح

درزظان کررنا در ریاسیییت زرالیت ر یت فاریای 

رت اضیییام ظ اا ر یت رریییکایت د اقین آنو  

 ظبنع کار رفااویت سکتور زرالیت 
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 طالع نااامااه ریاااساااااااات 

  م یت مل 
نتایج بازرسییع وع در ررز گزالرش ترتیب رباز الزظه مق رییز ظ اا ظحترا 

ظق ) نا اق  تار  8/9/1399( ظورخ 1016/458عری با ظق ن فا یاسیییت   بر

 رریاست تهیق رتزالرکار غرض تح ق پذیرم الرسا  کردیز  الست .

نع  یزر  ن ر  ییا یز

 رالفغان ل 

ظ اا ظحترا رزالرر  6/7/1399برالسیییاا  زالیت ظورخ  22/8/1399

ریاسیییت الظنتیت 2/7/1399( ظورخ 6884رالوهع ناظق )

 ظلع  ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست .

( قلم 8( قلم آفت ک   ا ر)10قضیق دریزالرم )

( ر یت کشور ظبنع 34رسایل رظجادووم برالم )

 قرالردالدبردردوالست ریاست  فاظق نباتار .
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 طالع نااامااه ریاااساااااااات 

  م یت مل  .
ررز گزالرش ترتیب رباز الزظه مق رییز ظ اا ظحترا 4نتایج بازرسییع وع 

ر یت بریاست زرالیت  16/9/1399( ظورخ 1060/484رزالرر عریاق ناظق )

فاریای ر ریاسیییت ی وظع الظنیت ظلع غرض تح ق پذیرم الرسیییا  گردیز  

 الست .

نیی یییییب الر رییییایییق 

 یزیزالور  ن ر  انع  

ظ اا ظحترا رزالرر 26/6/1399برالسیییاا  زالیت ظورخ  13/9/1399

ست  24/6/1399(  ظورخ 6280رناظق ) الظنیت  062ریا

 ظلع ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست .

ستع شکهر رکا ضیق ظ  ام پررژ  الی ار گزالا  ق

( ظترییک تن 5000غلییق جیار بیق ظرفیییت )

 قرالردالددرظرکز ر یت فاریای .
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 طالعیه ریاسااات  م یت 

 مل  
نتایج بازرسییع وع در ررز گزالرش تریب ر باز الزظه مق رییز عریاق ناظق 

بریاسییت دفتر تحریر گردیز تا الز ریاسییت  26/8/1399( ظورخ 938/434)

 ستق رود.الظنیت ظلع رضا ت دوال

عبی  الر جه  رن یییب 

 الر رایق 

برالسییاا الوهع ناظق ریاسییت الظنیت ظلع کق عریاق ناظق  10/8/1399

ریاست دفتربق الین 16/10/1398( ظورخ 7026/4236)

سع قرالر گرفتق  رم ورد بازر ست  الدبار گردیز  بود  ریا

 الست.

الی ار پررژ  کانا   رغونق  قرالردالدچگونگع قضییق 

 ر یت کنر ا روسوالوع سا ر 
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ناظق )  اق  بازرسیییع وع چهار ررز گزالش ترتیب رعری تایج  ( 1085/499ن

غرض ظه مق رییز رالجرالالر بازم بریاسییت دفتر الرسییا  گردیز  السییت . 

شهام عیربط  ست زرالیت کنر ر بخ گزالرش نهااع غرض تح ق پذیرم بق ریا

 دیگر تکثیر رز.

ال سیییان الر ال سیییاا 

 رعیب  جه  

ریاسییت دفتر  4/9/1398(ظورخ 1564ناظق ) برالسییاا 18/9/139

ظق ) نا با ثر  یت 29/8/1388( ظورخ 82ر یاسیییت زرال ر

طابق  کم ظورخ  تان ظ یت نورسییی ظ اا 3/9/1398ر 

 ظحترا رزالرر ظورد بازرسع قرالر گرفتق الست .

یق چگونگع توزیع چوچق ظرغ  ام ) ( 30قضییی

اق الم برالم ) دانوالد  الزورف پررژ  1000قط  )

(NHLP  کق درسییا )با ظوسییسییق رفا  2019

شافع دزظار الجت ایع ) قرالر ( ی ز wdossرالنک

 گردیز  بود دالد 
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یااااه  د ر  وااااارنااا   ااا  

حسااس ساا  یز یافرساا  

 و حا ه شد .

رز ظ اا ظحترا  سق ررز گزالرش ترتیب رباز الزظه مق  سع وع  نتایج بازر

ظق ) نا اق  با ت اا الررالز آن در  24/9/1399( ظورخ 1096/505رزالرر عری

بق الدالر  ووم 204ظرف  هااع  خاع تصیییاظیم ن از رالت  ررز غرض الجرالالر ب
 رن      حا ه شد .څا

وع  جه ح ییز  ظ یز  یز

 رجوالد الظیرم 

( 16ک یتق )5/7/1399( ظورخ 2393برالسیییاا ناظق ) 17/9/1399

آظریت تح یق ریاسییت ظبارز  یلیق جرالیم فسییاد الدالرم 

رن     م رد یافرسااااااا  مردد  ر ر ځاظلکع الدالر  ووم 

  ست .گر ته 

دیزالین رالی ار پنچ  قرالردالد الررالز قضیییق چگونگع

بای ظسییل  یصییرم  کق درسییا  گذرییتق  م 

سیق قبلع  رز  بود ن بردر سع  سا  33/4بازر
1398 
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 با احترام


