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 فشرده نتایج گزارش وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

 

 مقدمه
 

ها و عملکرد های  شفاف و کارا از جمله فرآیندی مهم و ارزنده در جهت رشد و انکشاف فعالیت عملکرد           

سیستم  وفعالیت ها کشور مشکالت و چالش های متعددی در  ، در سطح ادارات دولتیرودادارات به حساب می 

ه خدمات تحت تا نتایج عرض ،موثر و کارا باعث می گردد منظم و عملکرد غیر ها موجود می باشد، نبود سیستم

 ثیرات منفی به میان آید.تأهاد ها شعاع قرار گیرد و در امورات و عرضه خدمات ن

برنامه ها  و پروژه هابه تطبیق دررابطه مشکالت و چالش های متعددی  در سطح ادارات دولتی کشورازاینکه  

پروژه  اتتصمیم اتخاذ نمود  ،حساسیت موضوع وچالش های موجود اداره عالی تفتیش بنابرموجود می باشد، 

ترم زراعت در وزارت محمؤثریت (  اقتصادیت ، مفیدیت و ) به اساس اصول دید تفتیش عملکرد را ازذیل  های

 :مورد بازرسی قرار دهدیاری و مالداری آب

 .( تخمهای بذری وکود کیمیاویAFG390258نمبر)پروژه  .1

 وتوسعه فارم های تحقیقاتی. احیاء (AFG390331)پروژه نمبر  .2

 خانه ها. احداث سرد (AFG390677)پروژه نمبر  .3

 .( بهبود زیرساخت های آبیاریAFG390497) پروژه نمبر .4

 . مالداری وآبیاری وزارت زراعت ،ظیم آب درمزرعه ( تنAFG390598)پروژه نمبر  .5

سفارش  ، یافته ها، مشاهدات واهدافکه خالصه  فوق می باشد،روی پروژه های این تفتیش اساسی  تمرکز

 بازتاب یافته است . های زیرین  به شکل فشرده در بخش ی تفتیشها

 تفتیش عملکرد بمنظورتحقق اهداف ذیل براه انداخته شده است:  

 اقتصادی منابع مالی. و بازرسی وحصول اطمینان ازچگونگی استفاده مفید، مؤثر 

  ها پروژهحصول اطمینان ازمؤثریت ومفیدیت  . 

 رزیابی مؤثریت مدیریت منابع بشری مربوط پروژه ها. ا 

 رسی کارکرد میکانیزم تفتیش داخلی در بخش پروژه ها. بر 
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تخمهای بذری پروژه  .1

 ؛وکود کیمیاوی

 

 

  ؛نتایج بازرسی  وزارت زراعت ، مالداری وآبیاری لف. خالصه یافته های عمومی تفتیش ازا

نشان دهنده رشد و انکشاف اقتصادی و قدرت به کار  ،مصرف بودجه انکشافی      1.1

وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری  می باشد.اندازی سرمایه یک کشور 

اده )بودجه( که وزارت محترم مالیه در اختیار شان قرار د نتوانسته از منابع مالی

از مجموع بودجه است، استفاده اعظمی نماید. این در حالیست که وزارت محترم 

 درصد (33)، 1392درسال درصد،  (47) ،1139سال  منظور شدهء انکشافی در

پائین بودن سطح  .بمصرف برساند نتوانسته،را  درصد (44، )3139درسال و 

بر عملکرد بخش انکشافی انعکاس دهنده عدم نظارت و کنترول  مصرف بودجه

ضعف مدیریت مالی، تدارکاتی، کنترول ، نظارتهای انکشافی توسط ریاست 

تفصیل  می باشد.ناقص کارمندان به دلیل سطح پائین تحصیلی  اجراأتداخلی و 

 .موضوع دربخش دوم گزارش قابل مالحظه میباشد
  

ابی ضعیف ارزی ،وزارت درسطح داخلی تفتیش ریاست های وفعالیت اجراأت      1.2

 را شیخو یپالن بازرسضمن اینکه وزارت محترم  یداخل شیتفت استیرگردید، 

تحت پوشش  یاز پروژه ها یبازرس چگونهیه ،ننموده نییتع خطر ساسه اب

تفصیل موضوع دربخش دوم گزارش قابل . انجام نداده است تأیه یبازرس

 .باشد مالحظه می

 

  ؛بازرسی شده یروژه هاپب. خالصه یافته های عمده تفتیش پیرامون    

ی طی اویمیوکود ک یبذر یتخم ها بابت،  AFG( 390258پروژه نمبر)در 1.1

 مبلغ 1392 سالانی، در افغ( 670.307،34) مبلغ، 1391سال

افغانی  (375،107،735) مبلغ 1393درسال  و( 525،009،598)

صادره دربخش  صاتیتخصکم مصرف ، است تخصیص مواصلت ورزیده

لی و ،بوده درصد (4یال 3)، 1392و  1391 یسالها یط یانکشاف

، که نموده است شیافزادرصد  (46)به  یقابل توجه ۀمحدود در 1393درسال

تفصیل موضوع دربخش دوم گزارش وضعیت نگران کننده تلقی می گردد . 

 قابل مالحظه میباشد.

 بودجه  .1

 تفتیش داخلی .2
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 ولی  ،توزیع گندم زراعتی به مستحقین صورت گرفته است 1391درسال 1.2

از جمله  1392صرف درسال  ،حقین موجود نبودهتسلیم دهی به مست اسناد

 به عیازتوز یزراعت غرض آگاه استیبر ی( ولسوال17) اسناد ،ی( ولسوال22)

اال بپچراگام ، چپرهار ،ده  یها یاسناد ولسوال نموده است،مواصلت  نیمستحق

اشد. است و موجود نمی ب نگرفته زراعت قرار استیبدسترس ر انیوناز نور،دره 

 ضوع در بخش دوم گزارش به جزئیات قابل مالحظه می باشد. تفصیل مو

میاوی ی( طرزالعمل توزیع تخمهای بذری و کود ک20( ماده )3به اساس جز) 1.3

رویج ادارات کوپراتیف، حفاظه نباتات و مدیریت ت شامل سه تن نماینده گان، 

یخ ، تصدیق با درج تارسطح ولسوالیاز تسلیمی تخمها و کودکیمیاوی در باید

ود اطمینان از رسیدن گندم وک ،هدف ازتصدیق و درج تاریخ دراسناد نمایند.

 باشد، ولی اکثر بارنامه ها مروبط زرع می درمعیاد معینه کمپاین کشت و

 نماینده ها بوده کهتصدیق  فاقد بهسود سرخرود ولعل پور، ولسوالی های 

لسوال ولسوالی حصارک بدون تصدیق و در تصدیق نموده وصرف یکنفرشان 

 تفصیالت در بخش دوم گزارش قابل مالحظه است.  . باشد می نیز

رساندن گندم بذری به منظور حصول اطمینان از تطبیق طرزالعمل مبنی بر  1.4

ند درتعداد از ولسوالی ها مان 1393درجداول توزیع گندم سالو سایر مواد، 

 یتسلیم در جداول ننگرهار والیت ولسوالی لعل پور ،و آهنگران قریه سربند

نشان انگشت ، نشان انگشت ها باهم شباهت داشته، نظربه پاسخ مرجع گندم

ه که این موضوع نشاندهندباشد،  ولسوال وهیأت منتخبه می ازهای اخذ شده 

 عدم تسلیمی جنس توسط دهاقین میباشد. 

 ()چرخ ، بره کی برک وخوشیدرولسوالی های  ،برویت بازرسی اسناد بارنامه 1.5

 ،دد ارقام بوری های گندم قلم خوردگی به مالحظه رسیتعدا رد والیت لوگر،

ظر ن، کارمندان دانسته است تیبودن ظرف نیاشتباه وپائآنرا  که بخش مربوطه

 یها استیوزارت بخصوص ر همربوط یها استیر یکنترول داخلبدالیل فوق 

 ناداس ریسا و ها ( 7، م )بارنامه ها یراپور ده و هیکه درته اتیزراعت وال

تفصیل موضوع دربخش دوم گزارش ، کم توجهی نموده است. دارند تیمکلف

 باشد. قابل مالحظه می
 

که با شرکت نور مربوط والیت هرات،  بذری به تمام ولسوالی های انتقال تخم 1.6

 28/8/1393الی  21/8/1393افغانی از تاریخ  )20.020.000(به مبلغ

گندم به ولسوالی های متذکره از  انتقال قرارداد گردیده است، در بارنامهء عقد
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پروژه احیاء وتوسعه  .2

فارمهای تحقیقاتی 

 ؛کیمیاوی

 

از مقدار گندم و تاریخ تسلیم دهی آن  ،جانب کارمندان مسؤول ریاست زراعت

تفصیل موضوع دربخش دوم گزارش قابل  . تصدیق صورت نگرفته است

 مالحظه میباشد.

شرکت  بذری با ( تن گندم210اد انتقال مقدار )قرارد ،دروالیت بادغیس 1.7

 سند مجرائی تسلیمی قرارداد گردیده است. ولی قدخواجه مالل کشک هرات ع

ت. بریاست زراعت ارایه نگردیده اسجنس در ولسوالی های باالمرغاب و جوند 

( تن به چوکیدار که 45در ولسوالی نوش مقدار)ضمناً در والیات کندهار 

( 48اسمش معلوم نیست تسلیم داده شده، درولسوالی های ارغستان مقدار)

 ( تن که ازتسلیمی گندم ها40میانشین )، در ولسوالی تن (55تن، خاکریز)

دروالیت فاریاب که  همچنانامضاء ومهر ولسوال اخذ شده است، صرف 

 گردیده،قرارداد  تن تخم های بذری باشرکت برادران محسنی 300مقدار

 اما شرکت جنس رادر بودهرسانیدن جنس به ولسوالیها از مکلفیتهای شرکت 

گزارش قابل  .تفصیل موضوع دربخش دومنموده است مرکز والیت تسلیم

 باشد. مالحظه می

 معیاد در بذری(( تن )تخم 12، مقدار )ولسوالی اجرستان والیت غزنیدر  1.8

ز اقرار نگرفته، افزون برآن،  دهاقین بدسترس ،باشد می کشت که فصل معینه

 اخذولسوالی مالستان  رستان ازولسوالی اجانتقال جنس، در عوض تصدیق 

مسؤولین بوده  طرف نشاندهنده عدم توجه یک که چنین اجراأت از، گردیده

د. دار قبال در نیز وغیرمؤثر را نامطلوب نتیجه غیرمعیاری و از جانبی کشت

 باشد. تفصیل موضوع دربخش دوم گزارش قابل مالحظه می

ارت که در وز ،گندم نیز از جمله مشکالت می باشد تاخیر در انتقال و رساندن 1.9

گردیده،  تعیین 21/7/1391 خیتاربانتقال جنس  اعت به مشاهده رسید،زر

 یتخم ها ،بچه کوت ریم یدر ولسوالتولید واصالح تخمهای بذری شرکت  یول

 کیمدت شدن  یطابق بارنامه بعد از سپرم -21/8/1391 خیرا بتار یبذر

 . نموده استیم تسل ریرار داد به تأخبعد از ختم ق، ماه

 
برای پروژه احیاء و توسعه فارم های تحقیقاتی زراعتی  ،داده شدهوجوه تخصیص  2.1

، که عملکرد مثبت تلقی می گردد ،کالً به مصرف رسیده است 1391در سال 

( درصد از 8، )گردیده متفاوتو  برعکس وضعیت 1393و  1392ولی در سال 

به  1393به مصرف نرسیده و این رقم در سال  1392در سال  بودجه انکشافی

درجریان  ،بودجه کم افزایش در فیصدی مصرف ( درصد افزایش نموده است،30)
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می  ها  تطبیق پروژهنظارت در دهنده ضعف در مدیریت مالی و  سال نشان دو

 باشد. 

ب، حوض ذخیره آ بادام باغ، قرارداد ترمیم ارم تحقیقاتیف به همین ترتیب در 2.2

 بمنظور سرسبزی فارمن ( افغانی باشرکت شاه محی الدی5427658)مبلغبه که 

مطابق شرایط قرارداد کار صورت  ،گردیده وجلوگیری ازخشکی حاصالت عقد

 شده کارگرفته کیفیت بی سمنتی های بلوک سنگ، از استفادهنگرفته، در عوض 

همچنان کنترول  یفیت پروژه را تحت سوال برده است.که موثریت و ک ،است

وظف صورت گرفت، نسبت توسط هیئت م 1394حمل  15عینی که بتاریخ 

عدم مواصلت تخصیص غرض خریداری تیل برای آبیاری، لیول کاری، جویچه 

 است. کشی، موازی زیاد زمین در فارم مذکور المزروع باقی مانده 

، دجریب زمین را احتوا می نمای (75که موازی ) ،توت زمینیزراعتی در فارم  2.3

ده و از گیاه، خس و خاشاک بونظر به کنترول عینی، فارم متذکره غیر منظم پر 

 پاکاری صورت نگرفته که باالی حاصالت تاثیرات منفی برجا می گذارد. 

ی وجوه گزاف طی سال ها یزراعت قاتیدرعرصه تحق ،باغ شمیش زراعتی در فارم 2.4

، در پهلوی آن کارمندان، کارکنان، رسیده استبمصرف  1393الی  1391

 ستمینبود س ، اما بدلیلگرفته شده است در نظرالبراتوار و تجهیزات مکفی نیز 

 یها کود فادهاست ،یتوافقات ساحو زراعت، یآب قابل استفاده برا ،یاریآب منظم

، ضعف در سیستم کنترول آفات ض وضد امرا یها هی، استعمال ادویاویمیک

 و قابل قناعت بخش هادست آوردهای داخلی بر عملکرد کارمندان و کارکنان، 

محصول با کمیت در مقابل مصارف صورت گرفته، تا  داشته،در قبال نملموس 

 تفصیل موضوع در بخش دوم گزارش می باشد. بدست آید.  باال و کیفیت خوب

کم که دراثر متوجه گردید،تیم تفتیش درجریان بازرسی نظر به مالحظه اسناد،  2.5

 تبمدکه  ( تن کارگر30درجداول اجوره تعداد  ) ،توجهی ریاست مالی و اداری

پیله  بیل زدن ،پلوان کشی وغیره در فارم ،ماه در امورات شاقه کاری مانند دو

ته بتناسب شماره، در هر جدول کمتر شصت گذاش بودند، گماشته شده قبالً  وری

شان می پولی را نتفاوت  افغانی-30100/ مبلغشده است، که به اساس سنجش 

  دهد. 
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(  390677)نمبرپروژه  .3

 ؛سردخانه هااحداث 

بهبود زیرساخت ه پروژ .4

 ؛های آبیاری

 
 یبخش بودجه انکشاف رد 1391سال  یط ،احداث سردخانه هاپروژه  در 3.1

تخصیص مواصلت  1393برعکس در سال  ،نورزیده استمواصلت  صیتخص

که علت  ،به مصرف نرسیده است( %100) یانکشاف سف وجوهورزیده ولی با تأ

         ملحوظات یبه بعض سردخانه ها نظر مکان ریپروژه بنابر تغ قیعدم تطبآنرا 

درساحه ازطریق های برق انتقالی پایه  گزینی تأسیسات و عبورناشی ازجا )

تذکر  ،نهیمع دیعادرم توسط زورمندان( نظرغصب زمین مورد  ریاست برشنا و

 . بعمل آمده است

مربوط پروژه احداث سردخانه  تخصیصات واصله (%66)تقریباً نیز  1393سالدر

که چنین اجراأت بطی در مصرف و استفاده وجوه، به مصرف نرسیده است،  ها

صادره  صاتیمصرف تخص جهت دربودجه  در بخش مدیریت ضعیفه دهند نشان

 باشد.  یمفی انکشا مقاصد یبرا

کنترول عینی که توسط مفتشین ما از سرد خانه های کابل و والیت ننگرهار  3.2

آالت مکمل  نیماش یمنتاژ و یساختمان ینقشه ها نیزاید طرح وصورت گرفت، 

کمپلکس  پروژه کیابت کننده اعمار که ث ،موجود نبودار پروژه در دفاتر ساحه ک

  ،باشد یجات باغدار وهیتن م کی( متر5000) تیظرف به هزسردخانه مج

 1.7 یصفر کلیدرس یفن تیئبرآورد ه و سنجش تیبرو پروژه کار شرفتیپ

که کار ساخت و ساز پروژه به شکل بسیار بطی جریان  گردیده،وانمود درصد 

 دارد.  

ازساحه ، جاگزینی تأسیسات ریاست برشنا بت نس کابل تیوال یسردخانه ها 3.3

 ، کهه استنمود تیموقع نیشکردره تع یولسوالبه  کابل ییهوا دانیعقب م

غرب  سمت شرق، نیدهاق یمناسب برا یجاموقعیت متذکره بدلیل عدم 

 مؤثر ارزیابی نمی گردد. شهر یازنقطه مرکز بیرون بودن وهمچنانوجنوب کابل 

 

 رساختیبهبود ز (390497پروژه نمبر) یها تیفعال دررابطه به کهیباوجود 4.1

بخش دوم که جزئیات آن در  دهیمبالغ هنگفت بمصرف رس یاریآب یها

بوده  یآبرسان مذکور که هدف آنپروژه اما  گزارش انعکاس یافته است،



        ریآبیاری ومالدا ، گزارش تفتیش عملکرد وزارت زراعت /اداره عالی تفتیش

8                                                                                                                                                                                       محیطی  عملکرد و آمریت تفتیش

تنظیم آب پروژه  .5

 ؛درمزرعه

ندین بار بنابر دالیل غیر موجه به است و کار پروژه چ نشده ییونها لیتکم

 . ستتأخیر مواجه گردیده ا

 یصادره دربخش انکشاف صاتیآب درمزرعه عدم مصرف تخص میپروژه تنظدر 5.1

، دهدیرا نشان م شیافزا صدی( ف24 یال  -18.35از) 1392و1391درسال

در مصرف بودجه  1392تا اندازه ی در مقایسه به سال  1393اما در سال 

 رونما گردیده است.  یبهبود

 یاریآب یشبکه ها یبازساز و ءایاح مربوط به آب درمزرعه، میپروژه تنظ 5.2

قرارمشاهده عینی  .باشدیزراعت م یساز یآب وصنعت عاتیازضا یریوجلوگ

ننگرهار معیارات  زون آب تنظیم پروژه تیم تفتیش، دراعمارتعمیراداری

تخنیکی چون کیفیت مواد تعمیراتی ، نورم معیاد زمانی بدلیل موجودیت 

،  درز یا شکست های ایجاد ریتیهای کانک رینگ و بین دیوار موجی های درز

دروازه ها وکلکین های  شده دروسط دیوار منزل دوم و بی کیفیت بودن اکثر

، در نظر گرفته نشده است و موثریت امورات ساختمانی را تحت سوال  تعمیر

 برده است. 

تعمیراداری ریاست تنظیم آب درمزرعه مقیم فارم میکانیزه زراعتی بادام    5.3

عقد قرارداد  1393باشرکت ساختمانی خالد هاتف درسال  ،کابلوالیت باغ 

 درکارساختمان آن نواقصات درگردیده، بعد از سپری شدن زمان محدود، 

که  بمالحظه رسید مواد بودن کیفیت بی بدلیل متذکره تعمیر اتاقهای دیوار

 جزئیات آن در بخش دوم گزارش قابل مالحظه است. 

 ولسوالی پوش سبز خواجه کانال پروژه از هدراثر کنترول عینی تیم تفتیش ک 5.4

 ن صورت گرفت،قریه چندل بایی ولسوالی پغماآبیاری زنجیر  شبکه ده سبز و

ذیل نواقصات  بدلیل عدم توجه انجنیران مراقبت کننده درکیفیت کار پروژه

 موجود بوده :

 ضرر زراعت به و سیاه آن رنگ کامآل و کثیف ،دارد جریان جوی در آبیکه 

 آب عبور غرض بلکه نبوده آبیاری برای کانال اعمار که ند، گویامیرسا

 .است شده اعمار کثیف های
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 ت سمن ،شده باقیماندهادیوار ترناب از خشت پخته کار گرفته شده و پر ن

 کهشب برای بسته و باز کردن یکهئهام ریخته و دروازه و پالستر آن از ه

 . ، موجود نمی باشدآب استفاده میشود

 از هم ریخته است . پائین مواد، نظر به کیفیتی جوی، انکریتدیوار ک  

 ز ا آینده در شبکهدارد  امکان که نگردیده، پرکاری هاریزی کانکریت عقب

 اثر آن تخریب گردد.

 طی زراعتی، جشن ها و کرایه غرفه جاتی که از بابت نمایشگاه های دیواع 5.5

و کسر  اچیزن1391بتناسب سال بدست آمده است،  1393و1392 یسالها

ود بوج یرییرفه ها کدام تغوتعداد غ تیدرکم درحالیکه .را نشان میدهد

   است.  آمدهین

افغانی بابت جرایم تاخیر، کم وضعی جرایم،  (3022391مبلغ )در مجموع  5.6

ن تفاوت های پولی از شرکت ها و افراد قابل تحصیل می باشد که جزئیات آ

 دربخش دوم قابل مالحظه می باشد. 
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 اول بخش

 تفتیش به راجع معلومات

   

 

 خاب موضوع تفتیش  نتا 1.1

وزارت در ردعملک تفتیش تمرکز و داده قرار پوشش تحت را 1393 الی 1391 های سال معامالت عملکرد فتیشت      

م تنظی ،تی احیا وتوسعه فارمهای تحقیقات زراع  ،تخمهای بذری وکودکیمیاوی های پروژه روی بیشتر زراعت 

 منابع  ،مالی مدیریت چون ساحات خاصتاً احداث سرد خانه ها ، بهبود زیرساختهای آبیاری   ،آب درمزرعه 

 یتثرؤم و اقتصادیت کیفیت، آالت، ماشین و اجناس مراقبت و حفظ جات، ادویه و اجناس تدارکات بشری،

 . بود (الت زراعتیآماشین ) ومیکانیزه  تجهیزات ،زراعتی های مراقبت

 تفتیش دحدو 2.2

روژه های  پ های نورم با مقایسه درمرجع  پرسونل توانمندی ،شده منظور و یافته تخصیص بودجه نظرداشت در اب

سبزیجات تخم های بذری وکود کیمیاوی ، سیستم ابیاری ، اعمار سرد خانه ها جهت حفظ  ونگهداشت میوه و

 فعالیت ها نظرداشت با زیربنایی امکانات فویتکاغیره  وتنظیمات آبیاری  ،اقین، توسعه وتحقیقات زراعتیده

 رعایت وراعت ز سکتور برای آن استفاده و زراعتی تجهیزات تدارک راستای در ها طرزالعمل و ها نورم با مطابقت

 قوانین و مقررات مالی و تدارکاتی می باشد. 

 ءاحیا (AFG390331)نمبر ،( تخمهای بذری وکود کیمیاویAFG390258پروژه های نمبر) رویاین تفتیش  

ت بهبود زیرساخ (AFG390497)احداث سردخانه ها، نمبر (AFG390677) نمبر وتوسعه فارم های تحقیقاتی،

 سه تداش نظر با المللی بین های ستندردا به مطابق( تنظیم آب درمزرعه AFG390598)نمبر های آبیاری و

 گردیده است. و مرحله تحلیل آن تکمیل و نهائی  بازرسی(  مؤثریت و مفیدیت ، اقتصادیت)  اصل

 قانونی مبنای 2.3

 پروژه و ها تصدی دولتی، مختلف ادارات های فعالیت تا میدهد صالحیت تفتیش عالی اداره به تفتیش، انونق

 به طابقم انجام شده های فعالیت که نماید، تا اطمینان حاصل گردد، بازرسی عملکرد تفتیش لحاظ از را ها

 میدارد ریحتص تفتیش قانون یازدهم ماده( 8فقره ) .خیر یا صورت گرفته و مفیدیت و ثریتؤم اقتصادیت، ولاص

 ،دهند انجام دیتیمف و ثریتؤم اقتصادیت، اصول نظرداشت در با را عملکرد تفتیش باید مفتشین که
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 ظفؤم تفتیش عالی اداره مقام 19/9/1393رخؤم ( 878شماره ) حکم اساس بر تفتیش تیم ترتیببه این 

 های معیار هب مطابق مالداری زراعت آبیاری و وزارت مربوط به پروژه های  (5)در را عملکرد تفتیش تا گردید

 .دهد انجام  (انتوسای )تفتیش عالی های نهاد المللی بین های سازمان تفتیش

 تفتیش اهداف 2.4

 :است شده انجام ذیل اهداف با درمطابقت  عملکرد فتیشت

  بودجه مصرف مفیدیت بررسی ورمنظ به. 

  ت بازرسی پروژه های تح اهداف و ها نورم نظرداشت در با بشری منابع از استفاده بررسی منظور به.  

  هافعالیت  کیفیت و ثریتؤم اقتصادیت، بررسی منظور به.  

  تدارکات سیستم ثریتؤم و اقتصادیت بررسی منظور به.  

  داخلی شتفتی سیستم ثریتؤم بررسی منظور به.  

  تفتیش معیار 2.5

 و کفایت ،بودجه مصارف های حساب صورت ،شامل عملکرد تفتیش اجرای برای استفاده مورد عیارهایم

 رعایت ،تدارکاتی های پالن میکانیزم ، خدمات درست عرضه وپروژه ها بمنظور  تدارکات ومدیریت شایستگی

 جمهوری قوانین اب مطابقت در تدارکاتی وپروسه شیوه ا،ه رهنمود ها، تفاهمنامه ها، طرزالعمل مقررات، و قوانین

 .باشد می( تدارکاتی و مالی نافذه، قوانین) افغانستان اسالمی

 ( شیوه تفتیش) میتودولوژی 2.6

الی ( ، سازمان بین المللی ادارت عISSAI 3000/3.3( و)AS 3.1.1رمطابقت با معیارهای های شماره )د

مایند تا ملکرد؛ مکلف اند تا پروسه تفتیش را به شیوۀ پالن گذاری نتفتیش )انتوسای(؛ مفتشین تفتیش ع

دیت مؤثریت ومفی ،اطمینان حاصل گردد، که تفتیش با کیفیت خوب ودرمحتوای آن اصول اساسی اقتصادیت

 درنظر گرفته شده است . 

وزارت  ی لیت ها، دفاتروسایرفعااسنادپروژه ها، میتودولوژی تفتیش عملکرد شامل بررسی دقیق سیستم ها، 

جراأت بانظرداشت زراعت ، مالداری وآبیاری وواحد های مربوط به آن ، تجزیه وتحلیل معلومات مالی ، ارزیابی ا

راه با تأییدی هموزیردرمورد یافته ها  /درخواست نظریات مدیر ارشدمعیار های تصریح شده ملی وبین المللی ، 

شاهدات وپیشنهاد ، مالداری وآبیاری درمورد ممقامات وزارت زراعت نظریات واز حقایق وارقام، حصول دیدگاه ها 

  سفارش ها ، اجرای مصاحبه ها وارایۀ تصویر کلی ازسیستم های موجود وزارت متذکره میباشد .

 گرفته وزارت ندرای ، عملکرد تفتیش اجرای به تصمیم وآبیاری، مالداری زراعت، سیستم اهمیت به توجه بابناً 

 .شد
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 بشری وزارت شامل اهداف، وظایف اساسی،مدیریت مالی ومنابعمعرفی مختصر   2.7

های سکتوری حکومت افغانستان میباشد. با در نظرداشت  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت       

راعت تالش ز، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، وزارت های تحمیلیتقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ

برداری را رشد دهد، منابع طبیعی دارد با کمک به دهاقین، اقتصاد زراعتیِ کشور را احیاء نماید، تولید و بهره 

های آبیاری برای زراعت در مناطق افغانستان را بمنظور رشد پایدار مدیریت و حفاظت نماید، زیربناها و سیستم

ی ظرفیت منابع بشری ت زراعتی را توسعه دهد ونیز در ارتقاهای محصوالروستایی را بهبود بخشد و مارکیت

مه مردم تالش نماید. ماموریت وزارت زراعت، کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین مصونیت غذایی برای ه

  است.

  اهداف   2.8

 وت پایدارو بصور این وزارت عبارت از حصول اطمینان از اینکه منابع طبیعی افغانستان بازسازی شدهاهداف       

رای دهاقین و ثریت آن بؤافزایش متداوم تولیدات زراعتی و م ،گیرد ثر به استفاده مردم افغانستان قرار میؤم

ادی پایدار و ، تسهیل زمینه رشد اقتصد، توسعه خدمات و تحقیقات زراعتیمالداران از طریق ارایه عوامل تولی

 زایش دراف در درآمدها و فرصت های شغلی برای مردم،فراگیر در بخش زراعت مشروع ، افزایش وایجاد تنوع 

 می باشد.  ریثر، رقابت پذیر و فعال از طریق پروسه اصالحات وتعدیالت ساختاؤایجاد یک نهاد م دولت، عواید

      ، آبیاری و مالداریوظایف اساسی وزارت زراعت 2.9

 .    از تطبیق آن ظارتمالداری ون ، ترتیب و تنظیم پالیسی های زراعت ، آبیاری وطرح. -

ی حیات وحش ، ساحات حفاظت شده ، ابقااه هاگا، چروانکشاف جنگالت ءاتخاذ تدابیر الزم به منظور احیا -

 .  .                 محیط زیستوضعیت رات زیربط جهت بهبود وحفاظت از آنها وهمکاری با ادا

 اهی پروری.، زنبورداری ومپیله وری داری،، مرغو انکشاف مالداری ءاتخاذ تدابیر الزم به منظور احیا -

ق افزایش نیت غذایی از طریصئومین مأقابل تطبیق به منظور ت تحقیق وترویج تخنیک های علمی معاصر و -

 . ومالداری یسطح محصوالت زراعت

 .    تشبثات خصوصی به منظور سرمایه گذاری در سکتور زراعت و مالداری وحمایت تشویق -

 .کنترول همه جانبه امراض وآفات نباتی و حیوانی تحقیق ، تشخیص ، وقایه و -

، ادویه جات عتینبات، کودهای زرا تر حیوانات وکنترول کیفیت عوامل تولید مانند تخمهای بذری و انواع به -

 .زراعتی ومالداری و واکسین ها حیوانی
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 .         .       کنترول کیفیت غذایی محصوالت زراعتی و مالداری پروسس ناشده وحفظ الصحه آن -

 . ، احیا وحفظ و مراقبت شبکه های آبیاری و تنظیم آب در مزرعهتقویه منابع آبی، احداث

رقانونی جهت رع نباتات غیزاتخاذ تدابیر الزم برای دریافت و معرفی معشیت بدیل به منظور جلوگیری از  -

 .     یربطذسایر ادارات با  یدر همکار مالدارانتی دهقانان و یش، اجتماعی و معبهبود شرایط اقتصادی

       .و انکشاف باغداری در شرایط آبی وللمی ءاتخاذ تدابیر الزم به منظور احیا -

 انجام سایر وظایف طبق احکام و اسناد تقنینی مربوط. -

 

 بشری منابعتشکیل  2.10

 یخدمات اجیران و کارمندان بخش رد وآبیاری مالداری زراعت، محترم وزارت 1393 - 1391 سالهای شکیلت

  :است گردیده ترتیب ذیل حسب

 

 وزارت زراعت، مالداری و آبیاری 1393الی  1391، تشکیل سال های (1شماره )جدول 
 

 1391تشکیل سال 

  کمبود موجود اصل تشکیل منظورشده

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند

1379 670 1222 653 157 17 
 1392 سال تشکیل

  کمبود موجود منظورشده تشکیل اصل

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند

1224 667 1026 647 198 20 
 1393 سال تشکیل

  کمبود موجود منظورشده تشکیل اصل

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند

1249 787 985 726 264 61 
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1395چارت تشکیالتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری سال   

 

 1393الی -1391سیستم تشکیالتی تفتیش داخلی طی سالهای ، (3جدول شماره )
 

 1391یل سال تشک

 اصل تشکیل منظورشده موجود کمبود

 کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر

 14 1 10 1 4 ندارد
 1392 سال تشکیل

 منظورشده تشکیل اصل موجود کمبود

 کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر

 17 1 9 1 8 ندارد

 1393 سال تشکیل

 منظورشده تشکیل اصل موجود کمبود

 کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر

 17 1 12 1 5 ندارد 



        ریآبیاری ومالدا ، گزارش تفتیش عملکرد وزارت زراعت /اداره عالی تفتیش

15                                                                                                                                                                                       محیطی  عملکرد و آمریت تفتیش

  مدیریت مالی 2.11

 قبالً افاهد تحقق و دستیابیجهت  مهم اجزای از یکی شده انتخاب های پروژه و زراعت وزارت مالی دیریتم

 .باشد می درعرصه زراعتبهتر فعالیتهای اهداف و به رسیدن برای شده تعین

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداریودجه انکشافی ب مصارف فیصدی ،(4جدول شماره )

 شده مصرف بودجه منظورشده نوع بودجه سال مالی
عدم مصرف بودجه منظور 

 شده
عدم  فیصدی

 مصرف بودجه

 %47 2.757.786.717 3.056.162.784 5.813.949.501 انکشافی 1391

 %33 2.498.803.754 5.016.216.306 7.515.020.060 انکشافی 1392

 %44 4.267.828.479 5.521.143.999 9.788.972.478 انکشافی 1393

   

 فیصد( 47) 1391پول باقیمانده دربودجه انکشافی طی سال  ،میگردد مالحظه فوق جدول در طوریکه        

 درصد(53انسته )تو زراعت ، مالداری وآبیاری وزارت دیگر، عباره به یا نماید و می احتوا را شده منظور بودجه

طی  انکشافی دربودجه باقیمانده پول نماید. مصرف را انکشافیء شده منظور بودجه جموعم

و 1392طی سالهای  که نماید، می را احتوا شده منظور بودجه فیصد (44الی 33) 1393و1392سالهای

 ستهمحترم نتوان است. وزارت نموده مصرف را انکشافی شده منظور بودجه فیصد مجموع (56الی 67)1393

 ترتیب هندهنشاند انکشافی بودجه مصرف عدم برساند. بمصرف کرده دریافت مالیه وزارت از که بودجه را امتم

 موجودیت عدم نمایانگر  رقم این که مالداری بودهو  زراعت، آبیاری محترم وزارت توسط بودجه واقعی غیر

 می شافیانک پروژه های تطبیق و ریزی برنامه در ضعف بیانگر و بوده بودجه مصرف مدیریت در کافی ظرفیت

 بجا فیمن تأثیرات وزارت کاری اهداف به رسیدن و ومؤثریت مفیدیت اقتصادیت، باالی درنتیجه، که باشد

 .است گذاشته
 

 میتودولوژی تفتیش داخلی  2.12

ن تعیی ،در مطابقت با معیار های مناسب و قبول شده تفتیش داخلیادارات باید  فعالیت های تفتیش داخلی      

( و سازمان بین المللی ادارات تفتیش انتوسای  IIA شده توسط انستیتوت تفتیش داخلی ایالت متحده امریکا )

وضع گردیده  1359در تعلیماتنامه تفتیش داخلی سال( اداره عالی تفتیش ج.ا.ا. SAOکه از جانب ) های و معیار

 رهنمایی را تفتیش عالی اداره(  100،38و100،39) 100( ISSAI) ایسای گیرد،در منصه اجراء قرار  است،

 دار عهده را داخلی تفتیش مؤثریت ارزیابی مسؤولیت تفتیش عالی رهنمودها، ادارات این است و براساس نموده

 نیا یبرا د،یخواهد گرد یداخل شیتفت تیفیو بهبود ک یباعث رشد مسلک یالملل نیب یمسلک اریمع .میباشد
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 ۀمورد استفاد تواندیاست، م دهیگرد جادیا (IIA) یاخلد شنیمفت توتیانستکه توسط  یمسلک اراتیمقصد، مع

 .ردیقرار گ نیز زراعت، مالداری و آبیاریوزارت محترم 

 لیداخ شیتفت تیو استقالل یکارهای  تیلؤومس  2.13

 شیتفت استیر ۀبه عهد  زراعت مالداری وآبیاری ی وزارتداخل شیتفت یها تیبرد فعال شیپ تیلؤومس        

 . دداریم هیارا یادار نیمع ای ریبه وز ماًیخود را مستق یکار یگزارش ها،باشدیوزارت م آن یداخل

ها  ارتوز یداخل نیشمفت ۀجهت استفاد ،شیتفت یدر قانون اداره عال یداخل شیتفت یکار یها تیصالح

شاف پالن انک یشاخص ها قیعبارت از تطب یداخل شیکه هدف عمده تفت ،است شده حیوتصر دهیگرد بیترت

 تیثقؤم و یجنس یو دارائ یدولت، حفاظت وجوه نقد یدارائ یو اقتصاد یمصرف قانون ،یو اجتماع یاقتصاد

 .دهدیم لیتشک ی راو راپورده یامور حساب

 (IIA)یلداخ شنیمفت توتیمستقل انست یها استیر وزارت ها و یدوم هایو واحد ی هاندگینما یبازرس یبرا

 ت،یبودن، استقالل یدر خصوص مسلک ینموده است که رهنمود ها زیرا تجو یاخلد شیتفت ۀاساسنام کی

. داردیم هیرا ارا یداخل شیتفت تیفیک نانیو اطم یابینظارت و ارز ،یگزارشده ،یها، پالنگذار تیلؤومس

قرار  دیورد تائرا م یداخل نیمفتش توتیروش انست نیا زی(  نی)انتوسا شیتفت یادارات عال یالملل نیسازمان ب

ستفاده از گردد. ا یداخل شیکارمندان تفت یباعث رشد مسلک تواندیاساسنامه م نیداده است. استفاده از ا

 .شود مدنظر گرفته دیبا زین  زراعت، مالداری وآبیاریوزارت  یکنترول داخل یاساسنامه برا کیهمچو 
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 بخش دوم
 

 مشاهدات تفتیشیافته ها و

 

 یافته های تفتیش پیرامون مدیریت مالی 2.14

هم جهت ماز جمله فعالیت های  ،و پروژه های انتخاب شدهزراعت مالداری وآبیاری دیریت مالی وزارت م

ی وآبیاری زراعت مالدارمدیریت مالی و وضعیت بودجه وزارت  وزارت محترم بوده، تحقق اهداف بهدستیابی 

 شافیانک بودجه عدم مصرف ،ابع مالی دست داشته استفاده اعظمی صورت نگرفتهاز من ،نشان میدهد که

 میء را احتوا شده منظور بودجه فیصد (% 44)1393و%( 33)1392، (%47)1391هایسالطی  بالترتیب

ودجه بنشاندهنده ترتیب غیر واقعی  ،انکشافیبودجه کم و افزایش فیصدی عدم مصرف از مصرف  ،نماید

در مدیریت  ظرفیت کافی کمبودکه این رقم نمایانگر می باشد، ترم زراعت مالداری وآبیاری محتوسط وزارت 

 الی مؤثریتبا درنتیجه .استانکشافی  های و بیانگر ضعف در برنامه ریزی و تطبیق پروژه بودهمصرف بودجه 

مالی که وزارت  منابع وزارت محترم نتوانسته از و رسیدن به اهداف کاری وزارت، تأثیرات منفی بجا گذاشته و

 زارت که واقعاً برنامه ها و اهداف و ،داده است، در جهت تطبیق پروژه هامحترم مالیه در اختیار شان قرار 

 نماید، استفاده اعظمی نماید. می ءباالی اقتصاد جامعه نقش اساسی را ایفا

 سفارش

وزارت  می باشد، مالداری وآبیاری زراعتمصرف کم بودجه نشان دهنده ضعف در مدیریت مالی در سطح وزارت 

که وزارت  دهد و از منابع مالی ءمحترم مکلف است تا ظرفیت های کاری خویش را در بخش مدیریت مالی ارتقا

ید تا پروژه ها به مالیه در اختیار شان قرار میدهد، استفاده مؤثر و اعظمی نماید. وزارت محترم تالش نمامحترم 

 .دمعیاد معینه آن تطبیق گرد

 یافته های تفتیش درمورد ریاست تفتیش داخلی 2.15

( 12) دتعدا بابت 1/11/1393ؤرخ( م10) شماره استعالم ذریعه داخلی ای ریاست تفتیشگونگی فعالیت هچ

 این هیأت انبازج متذکره های پروژه تشکیل بنابرکمبودتحریرنموده اند،  درپاسخ ،بعمل آمد روژه استفسارپ

 است. قرارنگرفته بازرسی وردم متذکره سالهای یط ریاست
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 درپروژه دهپالنی، حکمی، فوق العا های بازرسی بابت 8/4/1394 مؤرخ (68استعالم شماره ) ذریعه رباردیگ

ازرسی بهای تحت  پــروژه که داشته اند تحریر  شد بازهم خواسته معلومات هیأت این بازرسی شامل های

 خبل یتدروال ادهفوق الع وضوعم یک صرف ،رفتهقرارنگ یبازرس وردم تشکیالتی ایه محدودیت نسبت هیأت 

 نظارت دهاین، نممالی رئیس آن رأس در که مختلط هیأت توسط باشد می زرعهدرم آب تنظیم روژهپ وطمرب که

قرار نگرفته  است، سایر موضوعات مورد بررسی قرارگرفته بازرسی وردم ودب لیداخ تفتیش ونماینده وارزیابی

 است. 

م اع کشافیان ایه پروژه بازرسی عدم ونپیرام وزارت درسطح یداخل تفتیش ریاست های وفعالیت أترااجبناً 

 راعتزوزارت محترم  و نگرفته صورت بازرسی هیچگاهی که بوده چالش اختیاری دارای وغیر اختیاری از

 است. گرفته نادیده وضوع رام

 را خویش بازرسی پالن وآبیاری مالداری اعت،زر محترم وزارت لیداخ تفتیش ریاست اسناد، بازرسی به نظر

 واصل بوده داخلی تفتیش ریاست دربخش ضعیف مدیریت دهنده نشان هک ننموده رتعیینخط ساسبه ا

 است. برده سوال زیر را ومؤثریت مفیدیت
 

         سفارش

 خلیدا شتفتی ریاست دربخش مسلکی و فنی زراعت ، مالداری وآبیاری درتقررکارمندان محترم وزارت

  وکیفیت ولکنتر ریاست به و ترتیب ها پروژه بازرسی انجام غرض خطر اساس به تدابیری پالنهای و اقدام

ای ه پروژه واجراأت اسناد تمام خویش وفنی مسلکی بخشهای طریق ازفوقتاً  وقتاً تا دهند هدایت

 قتطبی در رارداده،ق بازرسی مورد را (390598( )390497( )390677( )390331( ، )390258نمبر)

 و ودهب کیفیت بی ها پروژه کار آن غیر در ،گیرد رویدست را وفوری عاجل اقدامات وکمبودیها نواقص

سی تمام به دارائی عامه میباشد. وهمچنان بازر ضربۀ  درنتیجه و گردیده مشکالت بروز سبب درآینده

شامل  ،رددپرداخت میگیق وزارت مالیه که بودجه آن ازطرپروژه های انکشافی اختیاری وغیر اختیاری را 

ام وزارت ج آن به مقنتای از بازرسی و موردپالن بازرسی ریاست تفتیش داخلی نموده تاچگونگی اجراأت 

 .اطمینان داده شود
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  تخم های بذری وکود کیمیاوی، ( 390258پروژه نمبر)یافته ها پیرامون  2.16

  مدیریت مالی ،(5جدول شماره )

 وجوه بازرسی عدم مصرف مصرف شده تخصیصات واصله ودجهنوع ب ال مالیس
فیصدی 

 بازرسی

فیصدی 

عدم 

 مصرف

 (%4) (%13) 85.953.657 25.546.484 644.760.865 670.307.349 انکشافی 1391

 (%3) (%7) 34.312.260 13.987.565 511.022.033 525.009.598 انکشافی 1392

 (%46) (%96) 194644432 171.735.200 203.372.535 375.107.735 انکشافی 1393

    

 و1391لهایساطی  انکشافی تخصیصات صادره دربخش مصرف عدم میگردد، مالحظه فوق جدول در طوریکه     

 صرفم عدم. است نموده افزایش فیصد (46) توجهی قابل محدودۀ در 1393ودرسال بودهفیصد ( 4الی 3)1392

 ،مالداری زراعت محترم وزارت توسطدربخش پروژه متذکره  بودجه واقعی غیر ترتیب نشاندهنده انکشافی بودجه

 فمصر در وزارت ضعف دهنده انعکاس و کافی ظرفیت موجودیت عدم نمایانگر رقم این که بوده وآبیاری

کیل شامل تش ،مستقل نداشتهمتذکره کدام تشکیل پروژه  .باشد می انکشافی مقاصد رایب صادره تخصیصات

 . باشد می آبیاری و مالداری زراعت، وزارت
                                  .                                                                                                                                     

 مشاهده

به مستحقین (1393-1391سالهای )طی م زراعتی اطمینان از رسیدن وتسلیم دهی گندجهت  ،تأهی 

 عه استعالم طرزالعمل توزیع تخمهای بذری وکودهای کیمیاوی ذری (20) درولسوالی ها وقریه جات طبق ماده

رخ ؤم( 71نمبر)ذریعه استعالم  و ننگرهاروالیت ریاست زراعت  زا 1394 /9/2رخ ؤم (44نمبر)

 شده  شهرت دهاقین که برای شان گندم توزیعریاست عمومی ترویج بابت ارایه لست وجداول 21/4/1394

والیت ی های توزیع ازطریق ولسوالهیچ نوع اسناد 1391درسال  :چنین وضاحت داده اند ،آوردبعمل  استفسار

( 17) اسناد ،( ولسوالی22از جمله ) 1392صرف درسال  ،ننگرهار بریاست زراعت آنوال مواصلت نکرده

لی های اسناد ولسوا ، متباقیزتوزیع به مستحقین مواصلت ورزیدهولسوالی بریاست زراعت غرض آگاهی ا

ویج نیز تحریر ریاست تر و نگرفته زراعت قرارریاست نازیان بدسترس  ودره نور  ،، چپرهار ،ده باال پچراگام

 .باشد ریاست های والیات موجود می ته که جداول نزدشدا
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 سفارش 

از  رابذری  اسناد توزیع  تخمهای منبعد تمام تا ،هدایت دهند رننگرها والیت  زراعت وزارت محترم بریاست

وزارت  از چگونگی تسلیم گیری دهاقین بریاست غله جات مطالبه و ،مدیریت های زراعت ولسوالی ها طریق

زیرا  ،دننجام دهت را متکی به رعایت قوانین ومقررات طرزالعمل ها وسایر دساتیر اأو تمام اجرا دادهاطمینان 

، اقتصادیت ،اهدافطرف  یک از ،ت از رسیدن وتوزیع گندمأمواصلت لست مستحقین وعدم تصدیق هیعدم 

کنترول زارت ونشان دهنده مدیریت ضعیف ریاست غله جات وازجانبی  و برده زیرسوالدیت پروژه را یثریت ومفؤم

 .باشد می ننگرهاروالیت داخلی ریاست زراعت 
 

 مشاهده 

، (1393ل )کودهای کیمیاوی کمیته هماهنگی سازالعمل توزیع تخمهای بذری وطر (20)( ماده 3مطابق جز)

ورت تسلیمی در صدر سطح ولسوالی ها متشکل از مدیرترویج، نماینده کوپراتیف ونماینده حفاظه نباتات باید از 

ها فر نماینده ه نتصدیق سولی اکثر بارنامه های ولسوالی ها فاقد  ،سطح ولسوالی ها تصدیق با درج تاریخ نماید 

صدیق تحصارک بدون که بهسود ،سرخرود  ،ولسوالی لعل پورمانند  ،فرشان  تصدیق نمودهیکنبوده که صرف 

معینه کمپاین  ادمعیرگندم وکود ددرج تاریخ دراسناد اطمینان از رسیدن  و زیرا هدف ازتصدیق ،بوده ولسوال نیز

 کشت وزرع میباشد. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .باشد می تسلیمی یخ تار ولسوال و امضاء فا قد  طور نمونه درج گردیده و نشان میدهد که فوق جدول
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  سفارش

 و ستوراتمطابق د گندم وکودهای کیمیاوی راتوزیع  و زراعت والیت ننگرهار تمام پروسه تسلیم دهیریاست 

مراحل  طی را مربوطهولسوال  زراعت ویت مدیر تصدیق ،تأامضای سه نفر هی ،جنسمبنی برمقدار ،طرزالعمل

  . طمینان دهنداوزارت غله جات ریاست درمطابقت با قانون ومقررات ب ،افیت وارایه اسناد پیرامون موضوعازشف و
 

 مشاهده 

اوی برای کودهای کیمی،عمل مبنی بر رسیدن گندم های بذریاز تطبیق مواد طرزالبه منظور حصول اطمینان 

انند قریه مبه نظر رسید که تعداد از ولسوالی های  مطالبه و1393ویلی جدول توزیع سالدهاقین اسناد تح

( از شماره 80) ( الی65( واز شماره )48( الی شماره )1سربند ولسوالی لعل پور والیت  ننگرهار از شماره )

باهم   کامأل ی اخذ شدههانشان انگشت جداول قریه آهنگران ولسوالی لعل پور ( 144( الی شماره )113)

/   2 / 19( مؤرخ 47ذریعه استعالم شماره )موضوع از ریاست زراعت  والیت ننگرهار  ،داشته هت شبا

ت  أچون توزیع گندم بذری در هر ولسوالی بحضور داشت  هی :اند تحریر داشته پرسش بعمل آمد1394

 .ظف میباشدؤت میأوه مربوط خود ولسوال ،تسلیمی  جنس دراخذ نشان انگشت ،منتخبه صورت گرفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .والیت ننگرهار پور لعل ولسوالی آهنگران قریهانگشت درستون های تسلیمی ، نشان  شباهتجدول فوق 

 



        ریآبیاری ومالدا ، گزارش تفتیش عملکرد وزارت زراعت /اداره عالی تفتیش

22                                                                                                                                                                                       محیطی  عملکرد و آمریت تفتیش

  سفارش

مهای بذری ت منتخبه توزیع تخأهیبه  تا دهندبریاست زراعت آنوال هدایت ، مالداری وآبیاری زارت زراعتو

ا درستون هرشخص ردهاقین را برای خود آنها تسلیم ونشان انگشت میه سه تاوکودهای کیمیاوی تفهیم نماید 

 ایند.خود داری نم اًجدتسلیمی در جدول  تنبجای چندین  از گرفتن نشان انگشت یک نفر مربوطه اخذ و
 

 مشاهده     

با بذری ی تخم ها متریکتن ( 545که انتقال مقدار ) 1393طی سال  ،( ولسوالی والیت ننگرهار22تعداد )در 

آن  دمعو  انتقالت از چگونگی أافغانی عقد شده بود هی -19.838.000/شرکت محترم پل بهسود به مبلغ 

 والیت عتزرا ریاست که ازها گی شرکت ه درکاپی بارنامه های تسلیم داده ک مالحظه گردید ،بازرسی نموده

ر مرکز وزارت ده های که ضم حواله پولی تاریخ انتقال و تسلیم دهی درج نبوده ولی بارنام ،ننگرهار اخذ شده

،علت  ف بودهبازرسی شد به نظر رسید که تمام بارنامه ها مندرج تاریخ با قلم های مختلف با رنگ های مختل

( 47شماره ) و 1394 /3/ 6مؤرخ (52شماره )، 3/1394 /17( مؤرخ 53استعالمیه های شماره ) طی موضوع

ی وعدم کم توجه، اًواضح که اختیارکرده خاموشی درمورد ذیربط عباتش پرسش بعمل آمد،1394 /2 /19مؤرخ 

 .میدهد نشانت شان أدر اجرا را ننگرهاروالیت  مالی وحسابیزراعت، تدارکات، های کارمندان ریاست دقت 
 

 سفارش 

 :نندرکت ها ماشتا اسناد وسوابق  دهندت ننگرهار هدایت یبریاست زراعت وال وآبیاری مالداری زراعت، وزارت

ن بمرکز آاصولی ونی وقانازمجرای  بلکه ،به شرکت ها تسلیم ننمایند سایر اسناد را و( 7م )فورم  ، بارنامه،لهاب

راستای وظایف  رمالی وحسابی د ،ست های تهیه وتدارکاتریا رات درامان بمانند.یوزارت ارسال تا ازگزند تغی

یخ متوجه ارقام واعداد ،تاروقت مطالعه بد ،اسناد مربوط را درزمان طی مراحل شانومکلفیت های

 .باشند ،تعهدات شرکت های قرار داد کننده استء که جز،وسایرمحتویات مهم 
 

 مشاهده      

ه از ک -1393تخم های اصالح شده و کود کمیاوی سال تن متریک گندم  (9228)مقدار در بازرسی  قرارداد 

کشور  ( والیات34برای تعداد ) افغانی (335.900.000) به ارزش مجموعی مبلغ طریق مرکز وزارت زراعت

 : ه رسیدذیل به مشاهدنواقص  ،عقد شده ملی تخم های بذری افغانستان )انسور( اتحادیه عضوشرکت های با

 جمعاً -36400/( تن متریک تخم بذری فی تن مبلغ 210والیت لوگر در قرار داد )در  .1

رخ ؤ( م956 /720)نمبرقرار مکتوب  گردیده،عقد  (کیم)افغانی با شرکت زراعتی  -7.644.000مبلغ/
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ولسوالی های والیت لوگر  جنس را تسلیم ،28/8/1393بتاریخ  ،الی مدت یک هفته ،21/8/1393

 :داشتهوجود  دگیقلم خوردرولسوالی های ذیل  ،بارنامه برویت بازرسی اسناد  ،نماید

معادل ی ربو( 436( تن به )21)معادل  ،کیلویی(50)( بوری420در ولسوالی چرخ تعداد )  ‹

 .کیلو (21800)

 ،بوری (839( تن به )36)،معادلکیلویی(50)بوری (720کی برک تعداد) در ولسوالی بره  ‹

 (41،95)معادل

 ،بوری( 290به) میشود( تن 12معادل ) ،کیلویی(50)( بوری 240در ولسوالی خوشی تعداد)  ‹

 ست.ا ی داشتهدگقلم خور تن (14،5)  معادل

جواب در  ه پرسش بعمل آمدربوطــازشعبه م3/5/1394( مؤرخ 73ذریعه استعالم شماره )موضوع 

مقام  شد مالحظه با 23/9/1393مورخ ( 216)شماره  رسید ( راپور ) 7کاپی فورم م : تحریرداشته اند

 لیتوؤریاست زراعت والیت لوگر مبنی برعدم مس12/1/1394رخ ؤم (10)والیت لوگر ومکتوب شماره 

 .ن بودن ظرفیت کارمندان دانسته اندئیرا اشتباه وپا ورزیده واضافه نویسی هاشرکت مواصلت 
 

 سفارش 

 پوررا و درتهیهکه  الیاتزراعت ووزارت بخصوص ریاست های ریاست های مربوط  سیستم کنترول داخلی

 می باشند، مسئول ،دکنندهفعالیتهای شرکت های قرارداوسایر اسناد مرتبط به  ها (7، م )بارنامه ها دهی

الیحه ه بدرمطابقت تا دهندهدایت بخشهای مربوطه ولین ؤمسوزارت محترم به  بناً ،ارزیابی گردیدضعیف 

 .ندنمایخودداری  جداً خوردگی قلم از ومنبعد نموده وظایف دراجرای امورات کاری توجه جدی
 

 مشاهده

شرکت نور به  امام ولسوالی های هرات بوالیت هرات خریداری و انتقال تخم های بذری به تدر 

 می نواقص ذیلکه دارای  گردیدهعقد  28/8/1393الی  21/8/1393افغانی از تاریخ  -20.020.000/مبلغ

 باشد:

ی خدمات زراعت مدیرترویج ،ت سه گانه متشکل از: أتصدیق هی ،در بارنامه های انتقال گندم به ولسوالی ها .1

بوده و  س زراعت موجودئیو مهر ولسوال و ر ءبعضی ها امضا رصرف د و نماینده ولسوالی گرفته نشده

که  ندمینمودل ریاست زراعت از مقدار گندم و تاریخ تسلیم دهی آن تصدیق ؤوباید مامورین مس ،بس

 . چنین کار صورت نگرفته است

صدیق برویت ت یلویی،ک -50( بوری گندم بذری 450)در ولسوالی چشت شریف والیت هرات از تعداد  .2

 است. تسلیم داده نشده ن آیک بوری ( بوری آن تسلیم و 449)،
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 سفارش

که  دهندیت مدیرخدمات زراعتی ونماینده ولسوالی(هدا هرات )مدیرترویج،والیت زراعت  بریاست وزارت محترم

یرد صورت گ درج تاریخ باء امضا ،ن قانونی باشدآسند که طی مراحل وظایف شان را صادقانه انجام ودرپای هر

 .انتقال نمایددولت بحساب واردات  گندم را ازشرکت تحصیل و ریوریاست مالی قیمت یک بو

 مشاهده

قرارداد  که گندم های داشتمکلفیت  تخم های اصالح شده بزرگرآبادبرطبق قرار داد شرکت در والیت خوست، 

های بذری  بر انتقال گندم ظف را مبنیؤت مأتصدیق هی ،شده را مطابق سهمیه به تمام ولسوالی ها رسانیده

 ت نگرفتهصور گندم انتقالدر ولسوالی های والیت خوست  نظربمالحظه اسناد ، ولیاخذ مینمودازهرولسوالی 

ال بدون ریاست زراعت آنومکاتیب  ودر مرکز والیت 27/8/1393رخ ؤم (151)برویت راپوررسید شماره بلکه 

م عد 26/12/1393رخ ؤم (468شماره ) ذریعه مکتوب وبعداًبه جمع معتمد قید استیذان مقام والیت 

 نیز ارسال داشته اند. لیت شرکت راؤومس
 

 سفارش

را  گندم هاشود  هدایتطالب تی ازمقام والیت یبدون اینکه درمورد مشکالت امنریاست زراعت خوست 

اهداف ووده توزیع نموده که ریاست زراعت خوست مخالف محتویات قرارداد عمل نمودرمرکز والیت تسلیم 

 اً بن .است شتهرا باالتر از طال خوانده بی اهمیت پنداآنارزش زراعت که متخصصین را تخم های بذری پروژه 

دمات خقانون کارکنان مطابق  رانحدمحترم الحاج نیازمحمد )لعلی(  س زراعت والیت خوستئیبه شخص ر

معرفی  ارنوالیحتعقیب عدلی به  رضغ ت غیراصولیأاجرا دیبی توصیه ودرصورت تکرار همچوملکی جزای تأ

خم های تقراردادی )شرکت  شرطنامه عمومی قرارداد، 35،1 ادهوم 3.1ق هدایت ماده همچنان برطب گردد.

ن مطابق آ قرارداد فسخ وتضمین ،درتعهدات خویش مبنی بر نرساندن اجناس ناکام شده  بذری بزرگرآباد (

  شود.داده قانون بحساب واردات دولت انتقال 
 

 مشاهده

قد عگندم های بذری باشرکت خواجه مالل کشک هرات تن ( 210)مقدارقرارداد انتقال  دروالیت بادغیس

 (7)مصوبه شماره قرار تن (70)را بمقدار  ه ولسوالی های جوند و مرغابمیسهبرویت اسناد گردیده، 

ده که چگونگی ها تسلیم دا یسوالبه وکالی شورای والیتی و نماینده های ولمقام والیت بادغیس 3/9/1393مؤرخ

   .بدسترس قرار داده نشد با وجود تقاضای های مکرر توسط هیئت، توزیع آناسناد 
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 سفارش

ماینده گان ی شورای والیتی ونهای جوند ومرغاب که به وکالیدرصورتیکه اسناد مجرایی سهمیه های ولسوال

 ءابل مجرابریاست زراعت مواصلت نموده باشد ق متذکره ازطریق ولسوالی هایها تسلیم داده شده یولسوال

 کشک لمال خواجه شرکتمینات أن تضمین وتآیش ارایه درغیرتن به اداره عالی تفآمجرایی  وکاپی اسناد

 یباشد .الی ارایه اسناد قابل استرداد نم هرات
 

 مشاهده 

لسوالی نوش در و مثالً باشد  در والیت کندهار در تسلیم گیری گندم های بذری هویت تسلیم شونده معلوم نمی

ستان به چوکیدار که اسم شان درج نمی باشد تسلیم داده شده است. درولسوالی های ارغ تن( 45)مقدار

شده  خذومهر ولسوال ا ءتن ازتسلیمی گندم ها صرف امضا( 40)میانشین وتن ( 55)خاکریز تن،( 48)مقدار

 است که خالف با مواد طرزالعمل قرار دارد. 
 

 سفارش

ه ایشان شهرت افراد را که جنس ب نخست درقدم ریاست های زراعت والیات هدایت دهند تاب وزارت محترم

قید جمع  در و تألیت های شان اجراؤو، مکلفیت ومسضمانت بادرنظرداشت اًتسلیم داده میشود تثبیت وبعد

 گردد.
 

 مشاهده

هدف که  یشرکت برادران محسن با های بذریتهیه وخریداری تخم  تن( 300ر )مقدا قرارداددروالیت فاریاب، 

هم برویت  و شرکت دهاقین انتخاب شده توزیع شود بتمامباید  و افزایش حاصالتآن ترویج نسل اصالح شده و 

ض عنوانی طی ورقه عرتخم های بذری را به ولسوالی های مربوط برساند ولی شرکت تا قرارداد مکلفیت دارد 

 که حاوی را سهمیه ولسوالی های غورماچ و کوهسان والیت فاریابوالیت 4/9/1393مقام والیت وحکم تاریخی 

 .و به ولسوالی ها انتقال نداده استبرویت اسناد در مرکز والیت تسلیم داده تن میشود  (35)
 

 سفارش

والی های ازطریق ولسجنس تازمانیکه اسناد تسلیمی  والیت فاریاب مکلفیت دارد ریاست محترم مالی وحسابی

خود حسنی(م برادران )شرکتقراردادی مینات أنریاست قرارداده نشود ازاجرای پول تضمین وتآربوط بدسترس م

 داری ورزند.
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 مشاهده

تصدیق آن  که نخست به ولسوالی انتقال و(تخمهای بذری)( تن 12مقدار ) ،در ولسوالی اجرستان والیت غزنی

ی تصدیق همچنان بجا گردیده است. ءتن اجرا( 14)یت رون بآکه پول شده ( تن ساخته 14) اً گرفته شده بعد

 (زنیوالغهمدرد ) لیت شرکتؤوهکذا مکتوب عدم مسگرفته شده است،  ازولسوالی اجرستان ازولسوالی مالستان

 .مواصلت نکرده است بریاست مالی وزارت نیز

 سفارش 

ارنامه شرکت ارایه شده مانند ب چون اسناد دهند،هدایت  وزارتبریاست محترم مالی و حسابی وزارت محترم 

نه پرداخت هرگوی اجرا ازبناً  ،میرسدمشکوک بنظر   شرکت مسؤولیت عدم مکتوب ونیآمدن( غزنیوال همدرد)

سمت ق درتا ، ن بریاست تفتیش داخلی هدایت دهندوهمچنا .خودداری نمایندمتذکره شرکت  پولی بجانب

 هند.داطمینان  را اداره عالی تفتیشزاجراأت خویش او هنمود اقدام عاجلاسناد اصولی شرکت پیگیری 
 

 مشاهده

دروالیت  ،6/1394/ 8ؤرخ ( م81ذریعه استعالم شماره ) دوم برنامه آمریت جات حواله شعبه از قرارمعلومات

قال ننموده ن والیت را انتآتن گندم بذری سهم  (100) مقدار (سردار سعادت)نورستان شرکت قراردادی بنام 

 حالل نبات کشت به دهاقین تشویق) پروژه اهداف که است واضح .نگردیده است ءن نیز اجراآل که پواست 

 بردن بلندو بذری تخم تولید صنعت وانکشاف رشد مخدر، مواد وتولید درکشت تقلیل ودرضمن واقتصادی ،قانونی

ر و انتقال الذک فوق فاهدا تطبیق عدم ، بوده(  درکشور کیمیاوی وکود تخم توزیع ازطریق گندم حاصالت سطح

 .میگردد ها فعالیت ومؤثریت مفیدیت تضعیف باعثندادن سهم والیات 
 

 سفارش

 راکه فغانیا -182000/مبلغ ( سعادت سردار)شرکت هدایت دهند تا تضمین  ریاست مالیوزارت محترم ب

دروالیت ل گندم بدلیل عدم انتقا ،تحویل داده شده -19/8/1393رخؤم( 2528ذریعه تعرفه شماره )

 .ن بحساب واردات دولت انتقال دهندنورستا
 

 مشاهده

تهیه و قیمت ( افغانی بابت 10.402.500مبلغ ) -21/9/1391رخ ؤ( م1217)شماره قرار بازرسی حواله 

( دوصدو 106 -اعشاریه  -281)خریداری تخم های بذری با شرکت تولید و اصالح تخم های بذری کابل مقدار 

( 10که قرار ماده )5/1/1394( مؤرخ 29ذریعه استعالم شماره )متریک تن شش کصدوهشتادویک اعشاریه ی
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 جنس خرین روز تسلیمیآ ( یوم یعنی18بمدت ) (دور برگه ) ص 3/7/1391قرار داد جنس  را باید از تاریخ 

رجمع % از س(0،5خیر )أدر غیر آن در بدل هر روز ت نمایدمیباشد تسلیم ولسوالی ها 21/7/1391که تاریخ  

 ابل جریمه میباشد. قیمت قرار داد ق

   :است خیر در ولسوالی های ذیل رسانیدهدید شرکت متذکره گندم ها را به تأمالحظه گر طوریکه

                                . داشته است خیرأتمدت دو یوم  -23/7/1391مؤرخدر ولسوالی قره باغ نظر برویت و تصدیق بارنامه  -1

           خیر .                         أدت دو یوم تم -24/7/1391مؤرخ والی فرزه نظر برویت و تصدیق بارنامه در ولس-2

    خیر  .                           أدت پنج یوم تم -7/1391/ 26مؤرخ ق بارنامه در ولسوالی گلدره نظر برویت و تصدی -3
 

                                        خیر.                     أتمدت شش یوم  -27/7/1391 مؤرخدیق بارنامه در ولسوالی استالف نظر برویت و تص -4

           خیر .            أت سی یوم تمد -8/1391/ 21مؤرخ تصدیق بارنامه  ودر ولسوالی میربچه کوت نظر برویت  -5

 کوت میربچه ولسوالی در شرکت ولی بوده معین -21/7/1391 تاریخ جنس رسانیدن تاریخ بمالحظه که

 ختم از بعد ماه یک مدت شدن پریس از بعد بارنامه مطابق -21/8/1391 بتاریخ را بذری های تخم گندم

  است. نموده تسلیم خیرأت به داد قرار

% 0،5 ضرب فغانیا -10.402.500/ مبلغ قرارداد قیمت اصل ،قرارداد عمومی شرایط (27) ماده طبق بر

( 27-1) ماده هدایت طبق بر ماا میشود افغانی -1.560.390=  روزتأخیر 30 ضرب افغانی –52013=

 حد یمهجر مجموع آن مطابق که بود خواهد قرارداد مجموع% 10 از جریمه اکثر حد قرارداد عمومی شرایط

  .است تحصیل لقاب کابل بذری های تخم اصالح و تولید شرکت از افغانی -1.040.250/ مبلغ اکثر

 سفارش 

ولین ؤبه مسو تحصیل کابل بذری های تخم اصالح و تولید شرکت از افغانی-1.040.250/ مبلغ

واری ،ایمل شینتدارکات اجناس  عضو ءمحمد ضیا: هریکمحترمان مالی وحسابی بالترتیب ،تدارکات 

وجریمه  گاری سهل اندرمورد س مالی وحسابی که ئیراعتبار وحید ،مربرنامه اولآقا آ،شاه  س تدارکاتئیر

واز انجام  ودهب متوجه وظایف شانامورات روتین هدایت داده شود تا در جداً ،اندرا ازشرکت وضع ننموده 

یش را اره عالی تفتت خویش ادأردد خودداری وازاجرامیگکه باعث ضرر مالی به بودجه دولت یوظایف

 اطمینان دهند. 
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 زراعتی تحقیقات های فارم وتوسعه ءاحیا ، ( 390331) نمبر پروژهیافته ها پیرامون  2.17

  مدیریت مالی ،(6جدول شماره )

فیصدی  بازرسی وجوه عدم مصرف مصرف شده تخصیصات واصله نوع بودجه لیال ماس

 بازرسی

 فیصدی

 مصرف عدم

 ندارد ( %30) 304400 ندارد 998937 998937 انکشافی 1391

 (%8) (%28) 10605604 3260922 37291218 40552140 انکشافی 1392

 (%30) (%67) 23317644 14921052 34542086 49463138 انکشافی 1393
 

تذکره موزارت محترم توانسته است که دربخش پروژه 1391 درسال ، میگردد مالحظه فوق جدول در طوریکه

 (8) 1392سالهایطی  انکشافی دربخشواصله  تخصیصات مصرف عدم جه را بمصرف برساند امادتمام بو

 بودجه مصرف عدم. است نموده افزایش فیصد( 30) توجهی قابل محدودۀ در 1393ودرسال بوده فیصد

 و بیاریآ ، زراعت محترم وزارت توسط متذکره پروژه دربخش بودجه واقعی غیر ترتیب نشاندهنده انکشافی

 صرفم در وزارت ضعف دهدهن انعکاس و کافی ظرفیت موجودیت عدم نمایانگر  رقم این که بودهمالداری 

 .باشد می انکشافی مقاصد برای صادره تخصیصات

  

 مشاهده

 هچا حفر بابت افغانی( 1.166.596) مبلغ حاوی ،11/9/1392 رخؤم( 1708) حواله بازرسی اثر از

 قیس شرکت بافغانی ا -1411500بمبلغ / -1390 سال در که پمپ واتر اتاق اعمار و تجهیزات با عمیق

چنانچه  ،مایدن اکمال معینه ادعیم در را کار نتوانسته کننده قرارداد شرکت چون ،بود گردیده عقد مبارز

،  لی وحسابی  پرسش بعمل آمداز ریاست ما -1394 /1/  5( مؤرخ 30موضوع طی استعالمیه شماره )

 خساره اردادرق عمومی شرایط( 49) ماده به اساس  اً بن ،وضاحت داده اند ( روز تأخیر652وضع ) درجواب از

 که میباشد روز فی بدل در داد قرار نهایی قیمت از (%0،05) مبلغ ساختمانی امور برای خیرأت نقدی های

 یمساو روز 652 ضرب افغانی -705.7 %=0،05 ضرب افغانی -1411500)  داقرارد نهایی قیمت

 بنأ دهگردی وضع مهجری بابت حواله روی افغانی( 380310) مبلغ ازاینکه(  میشود افغانی -460149

 . دمیباش تحصیل قابل مبارز قیس شرکت از جریمه وضعی کم نسبت به افغانی( 79839) مبلغ متباقی
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 سفارش 

کمل بد باید ماجناس  بود گردیده عقد مبارز قیس با شرکت به اساس ضرورت  قرارداد فوق الذکر که

 فتنمیگرت توافق صوروی یز جنراتور ایتالون کم وکاست اکمال میگردید و هیچگاه به صرف نظر نمودن ا

 .ندارد ثرؤمصرف بودجه بوده و نتیجه مفید و م ،مد آن صرفآکار نامکمل و ناقص پیواضح است که  ،

فغانی را ا-79839/مبلغ کم وضعی جریمه تا  دهند هدایت وحسابی مالیبریاست وزارت محترم  بنأ

 تحصیل نماید. مبارز قیسازشرکت 
 

 مشاهده

ضرورت  ،بآه ترمیم حوض ذخیر قرارداد ،صورت گرفتکنترول عینی که از ساحه فارم تحقیقاتی بادام باغ نظربه 

قدشده که ع -2/6/1393خ شرکت شاه محی الدین ازتاری افغانی با -5427658 /فارم تحقیقاتی بادام باغ بمبلغ

 علت به تکارشرک  رار معلومات،ق ،ن را خالص ومتباقی کارها درجریان میباشدآکانکریت ریزی  شرکت جدیداً

 صالتحا ازخشکی وجلوگیری فارم سرسبزی بمنظور درحالیکه بوده متوقف کننده مراقبت انجینر معرفی دمع

  کدام وفموص شرکت برای وتاکنون است شده گرفته درنظر آن اعمار تحقیقات تحت سبزیجات جات، میوه وانواع

                                                          .                                                      .نگرفته است صورت پرداخت

  سفارش 

 نموده وادار را(  الدین محی شاه)  شرکت که دهند دایتــه زراعتی تحقیقات ریاست به محترم وزارت

 مفیدو مؤثر استفاده ضرورت عوموق درموسم مزارع آبیاری جهت حوض واز بخشیده راسرعت کار تاروند

   آید. بعمل

                                                                                                                                            مشاهده

 کف تونشس آب شدن ایعض باعث که نشده قیرکاری درست اندهـم باقی ازقالب که دوکانکریت بین های درز

 هبود وضــح ذخیره آب فشار درمقابل وتحکیماتی قوی مانع که حوض عقب های سنگ جغله میگردد، حوض

                 .        است شده کارگرفته کیفیت بی سمنتی های ازبلوک سنگ، استفاده بجای شده، برده ازساحه
                                                          

                                                                                                                                                                           سفارش

 دینال محی شاه شرکت توسط اریـک واقصاتــن تانخست شود داده دایتـــه زراعتی تحقیقات بریاست

 های وکـلازب استفاده ه نظرهیأت ب زیرا گیرد، صورت راأتــاج شان پول پرداخت وردـدرم وبعدآ عــرف

 .میباشد مفیدیت و مؤثریت فاقد و ساخته نامطمئن را پروژه دوام ، کیفیت بی سمنتی
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 .نشده است ریزیقیر که درست ذخیره آب، فارم تحقیقاتی بادام باغ( 1تصویرشماره )

 

  رانشان میدهد.پرکاری وتحکیم کانکریت کنارحوض  عدم (2تصویرشماره)        



        ریآبیاری ومالدا ، گزارش تفتیش عملکرد وزارت زراعت /اداره عالی تفتیش

31                                                                                                                                                                                       محیطی  عملکرد و آمریت تفتیش

 

 

 .را نشان میدهد  کنارحوض کانکریت وتحکیم پرکاری عدم( 3)تصویرشماره            

  مشاهده

افغانی بابت مصارف کورس  -1.134.000حاوی مبلغ / -9/5/1392مؤرخ  (1066قرار بازرسی حواله شماره )

پلوان کشی ،کندن  ،، مانند بیل زدنماه در امورات شاقه کاری دو بمدت ( نفر کارگر30تعداد )اجوره  آموزشی و

 درساحه جمع آوری محصوالت ، یوم( 12) مدت ها برای خانم تن (80) تعداد رساندن آب و ،هموارکاری ،کاری

 (20) جات فعالیت صورت گرفته، موضوع ذریعه استعالمیه شمارهخشک نمودن سبزی ،کارتن نمودن ،بسته بندی

شهرت کارگران منجانب ریاست  جدولآمد، باالثر ارایه بعمل  از چگونگی فعالیت آنها استفسار 22/11/1394مؤرخ

( نفر قید بوده که در 15داد )شهرت کارگران تع جدولکه در تمام اوراق و  مالی وحسابی ضمیمه حواله فوق الذکر

 (8)نفر، صفحه14 (7)نفر، صفحه14 (5 )نفر، صفحه14 (4)نفر، صفحه 14 (3)صفحه ،نفر14 ( بتعداد1)صفحات

جداول  که درشصت گذاشته نفر14(21)نفر، صفحه14(20)صفحه ،نفر13(19)صفحه ،نفر13 (13)صفحهنفر، 16

 (15)صفحهنفر، 14 (9)ات صفح در افغانی درج بوده و -2100مبلغ/ کار مزدور شش روزه فی نفر مزد متذکره

( 17و15، 9جداول ) مزدورکارمند درج که مزدشش روزه فی نفر شده مانده شصت نفر14 (17)صفحه نفر13

 ، اند( نفر کمتر نشان انگشت گذاشته 15بتعداد )جمعاً به اساس سنجش که افغانی قید شده است  -1750مبلغ/

اجراأت  در مؤثریتکه نشاندهنده عدم  صورت گرفته، توزیعکمتر افغانی – 30100/مبلغ  جمعاً نظربدالیل فوق

 بخش مربوطه میباشد 
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  گردیده است . اخذ ( نفر14نشان انگشت از) ، ولیدرج می باشد نفر (15تسلیمی )فوق ، درجدول                      

 

 سفارش

 جدی توجه مجرایی اسناد و پولی های حواله اجرای قسمت در منبعد محترم وزارت حسابی و مالی ریاست

 و ارید خود خریداری هیأت صفت به اهلل عنایت و عبدالقیوم ، "سادات" رحمان سید توظیف واز ودهنم

 .ایندنم تحصیل ایشان از السویه علی را شده نویسی بیرون پول افغانی-30100/ مبلغ تفاوت
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 مشاهده

لیون منج پ -5.406.000/شرکت سلیکان بمبلغ قلم لوازم تکنالوژی با( 12) بازرسی قرارداد قرار

ازجمله یک قلم جنس توتل استیشن بقیمت که افغانی ضرورت ریاست آبیاری وچهارصدوشش هزار

 بازار وجود نرخگیری از نسبت عدم دریافت دربازار کابل باه افغانی ب دوصد وهفتاد هزار -2.70.000مبلغ/

  .ه استت منتخبه وزارت دریافت نشدأتوسط هی

، ناکام شودمعیاد معینه  رتمام اجناس د یا درتحویلی یک بخش و قراردادیاه قرارداد )هرگ( 35-1)برطبق ماده 

واردات  تضمین شرکت بحساب )فورس ماژور(استثنای حاالت غیر مترقبه ه بدرآنصورت که  میگرددقرارداد فسخ 

 دولت قابل انتقال میباشد(.
 

 سفارش

 و ت هزارشوه هفتاد سیصدو -3.78.420/مبلغ تا دهندبریاست مالی وحسابی هدایت  وزارت محترم

 19/7/1391رخ ؤم( 728)آویزنمبر ۀ که ذریعسلیکان افغانی تضمین شرکت بست  و صد چهار

 . تحویل شده به واردات دولت انتقال دهند
 

  مشاهده 

 و11/12/1393 ( مؤرخ24استعالمیه های شماره ) برابر معلومات شعبه مربوطه در و بازرسی قرارداد باالثر

 که ده سبز کابلبختیاران ولسوالی  پاک کاری کانال خواجه چاشت و 20/12/1393( مؤرخ 25) شماره

 لی حارث ازشرکت و افغانی بانود  و ششصد و هزار چهار و ودوصدو هشتاددوملیون  -2.284.690/مبلغب

خ اریپروژه بت تسلیمی ساحه بابت اکمال کارازگردیده،  روزکاری عقد (45بمدت ) 27/7/1391تاریخ 

رداد، قرا( 49)برویت ماده  که داشتهتأخیر  یوم( 108)قرارسنجش مدت  ،گزارش داده شده 10/1/1392

 = 108 ضربافغانی -953%=  0.05 ضرب 1904360مبلغ/ازمجموع پول حواله بردگی دربدل هرروز 

 افغانی از شرکت قابل تحصیل میباشد. -102924

 

  سفارش

خیر أتافغانی را بابت جریمه  –102924/تامبلغدهند هدایت  وتدارکاتبریاست مالی وزارت محترم 

  .نمایند ت خویش را برویت اصول حسابی عیارأمنبعد اجرا و تحصیلولی حارث ازشرکت 

 

 



        ریآبیاری ومالدا ، گزارش تفتیش عملکرد وزارت زراعت /اداره عالی تفتیش

34                                                                                                                                                                                       محیطی  عملکرد و آمریت تفتیش

 مشاهده 

صوبه شماره ( جریب زمین فارم پیله وری داراالمان را به اساس م80) موازی ،ریاست اقتصاد خانواده

در اختیار خانم های بیوه جهت تقویت زنان در سکتور  حترم وزیرانشورای م -21/1/1391رخ ؤ( م3)

داده  ( افغانی قرار5000در بدل فی جریب ساالنه مبلغ )رض آموزش سیستم جدید زراعتی زراعت غ

، زمین های زراعتیوسایرفعالیت برای آبیاریتیل  یعدم موجودیت تخصیص جهت خریدار به دلیل ،اند

داخت پول ، عدم پر15/1/1394المزروع بودن زمین الی تاریخ  ، ومانده یباق خاره کشت، بدون مذکور

 وری پیله فارم درموقعیت آن کشت و زمین ازاجاره(  1393-1391) های سال طی اجاره زمین که

سه که یشود ( افغانی م400000ساالنه آن مبلغ ) حق االجاره ،نیآمده بدست عواید هیچنوع داراالمان

، موضوع است یدهردگخذ نااز خانم ها  -1394الی سال  افغانی -1.200.000/ مبلغ جمعاً آن ساله

ده تا عدم تحویلی اجاره زمین ازطریق ریاست مربوطه بمقام محترم ریاست جمهوری پیشنهاد گردی

 .اجاره زمین معاف گردد اما تا اکنون کدام پاسخ درزمینه مواصلت نورزیده است 
 

 سفارش

، بهتر دهؤثریت بوــمو مفیدیت ، اقتصادیت عاری ازخانواده درعرصه متذکره  ت ریاست اقتصادأاجراأ بن

بی  ردممزندگی  سطحمنبع بهبود که ، غیر مفید وغیراقتصادی ثر،ؤهای غیر مچنین فعالیتنست تابجای آ

                                                                                                                                    ود.شسپرده  ()ریاست مالداری نآبریاست اصلی متذکره زمین باید  ،بضاعت وبیوه زنان شمرده نشده

 -1.200.000/مبلغ هدایت دهند تا ریاست اقتصاد خانواده وزارت محترم زراعت مالداری وآبیاری ب بنأ

 نمایند .بحساب دولت انتقال  اخذ و از زنان قراردادیرا افغانی پول حق االجاره 
 

  مشاهده

 ،1394حمل  15ت و فعالیت های فارم بادام باغ مربوط ریاست تحقیقات زراعتی بتاریخ أقراریکه از اجرا

غرض خریداری تیل  بدلیل عدم موجودیت تخصیص، عینی صورت گرفتکنترول منجانب تیم تفتیش 

کنون  م تاموازی زیاد زمین فار زراعتی های فعالیت رهوغی کشی جویچه ، کاری لیول ، آبیاری برای 

  .استمانده  مزروع باقیال

  سفارش      

 ات زیاد وبریاست تحقیقات هدایت داده شود تا باالی زمین های که درجهت آماده سازی آن به کشت ، تحقیق

  .باشد  سل ملموهنگفت صورت گرفته ، اقدامات جدی بعمل آورده  تا مؤثریت ومفیدیت آن قاب مبالغ
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 باقیمانده است . مزروع ال که تاکنون باغ بادام های فارم زمیننمای از (4صویرسماره)ت

ع

 

 . است باقیمانده مزروع ال تاکنون که باغ بادام فارم های اززمین نمای( 5)تصویرشماره
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 مشاهده

ن جریب زمی( 7.5) یزامو ( متر مربع که معادل14.944،712توت زمینی که مساحت ) در فارم مذکور

 وتوجه یوع پاک کارهیچن کنونپر از گیاه ، خس و خاشاک بده و تا اراضی متذکره  گردیده،میشود کشت 

گزاف طی  به مصارف (تونل های پالستیکی) هااز گرین هاوس یهمچنان تعداد زیاددرزمینه صورت نگرفته ، 

وده و یا فاقد کشت ب موازی زیاد آنگردیده، سالهای قبل برای کشت یا تحقیقات سبزیجات تهیه و تدارک 

 ریاست یتوجه بیانگرکم نمی باشد و قابل دید که اصآل می باشدرزه هپراز گیاهان  اینکه اگر کشت شده

 ،آورد بعمل کنترول فارم آمریت تأاجرا ازچگونگی -15/3/1394 بتاریخ باردوم تأهی ،میباشد تحقیقات

 جات میوه ،سبزیجات متباقی زرع و درکشت بلکهود نیآمده، بوج صالحاتا شده کنترول قبآل درامورات نتنها

 ردیمیگورت ص باغ بادام درفارم فعالً کهیتحقیقات :شاهده رسیدمب ذیل های نارسایی تحقیقات بمنظور نیز

 وغیره، سیب تاک، ، سرخک ،ملی پالک،کرم رومی، باالی تحقیقات زیرا نمیباشد، سمؤثریت آن قابل ملمو

 کاربرد کهد کدام نوآوری جدینوین  تکنالوژی براساس ،بوده مروج مدتی ازکه  سردرختیها سایرو یبس آلو،

  .بنظرنمیرسد ،باشد داشته مدرن زراعت درعرصهومؤثر تازه

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 میباشد. خاشاک و خس ، رزهههان گیا از پرکه  شده کشت فارم در زمینی ( توت6تصویرشماره)
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 . میباشد خاشاک و رزه ،خسهگیاهان  از پر که شده کشت فارم در زمینی توت( 7)تصویرشماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، ناغگی های زیاد بمشاهده میرسد .میشود آبیاری ای قطره های پیپ توسط که سبزیجات وزرع کشت عدم توجه در( 8)تصویرشماره
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 . نمیگیرد صورت مؤثرومفید استفاده ازآن های پالستیکی( که ها )تونل هاوس ( گرین9تصویرشماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نمیگیرد صورت مؤثرومفید استفاده ازآن که( پالستیکی های تونل) ها هاوس گرین( 10) تصویرشماره
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 مساحت قابل مالحظه زرع شده ولی از آن استفاده مؤثر صورت نگرفته است. (11) تصویرشماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 .حین ارایه معلومات پیرامون شیوه تحقیقات زراعتی به هیأت مؤظف  آمر فارم  بادام باغ عبدالصبور( محترم 12تصویرشماره )

 



        ریآبیاری ومالدا ، گزارش تفتیش عملکرد وزارت زراعت /اداره عالی تفتیش

40                                                                                                                                                                                       محیطی  عملکرد و آمریت تفتیش

 

 

 که توسط پیپ های قطره ای آبیاری میشود بادنجان رومی( نمای از فارم تحقیقاتی بادام باغ ، کشت وزرع  13) تصویرشماره

 

 .  ه عدم مؤثریت ومفیدیت ساحه کشت شده میباشد( که نشاندهند14تصویرشماره )
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 است. نشده سبز نآ قسمت ویا ناغه فنی های معیار رعایت عدم نسبت شده کشت کچالو (15تصویرشماره )

 

     .ست گردیده ا  توت زمینیخشکیدن که باعث  وعدم توجه مسؤولین فارم درست ازپیپ های قطره ای و ( عدم استفاده16تصویرشماره )
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 است  . گردیده  زمینی توت  خشکیدن باعث که ای قطره های ازپیپ درست استفاده عدم( 17) تصویرشماره

                                        

  زمینی توت یدنخشک باعث که از کشت  سبزیجات درفارم تحقیقاتی بادام باغ درست استفاده درقسمتعدم توجه  (18) تصویرشماره

 .است دیدهگر
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 .باغ بادام تحقیقاتی درفارم  سبزیجات  کشت از درست استفاده درقسمت توجه عدم (19) تصویرشماره

 

 باغ. بادام تحقیقاتی درفارم  سبزیجات  کشت از درست استفاده درقسمت توجوهی کم( 20) تصویرشماره
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                                                                                                                                                           سفارش

 اصالتح بیشتر بمنظورترویج تا دهند هدایت تحقیقات بریاست، وآبیاری داریمال زراعت محترم وزارت

 بادنجان ، پالک) سبزیجات ارک و کشت همچنان ، وخاشاک خس از ساحه اریک پاک و زمینی توت

 خیشاوه انار، ور،انگ باغات داثاح ، نمایشی قطعات کشت و،کچال بامیه، ، وکاه ، کرم ، مرچ ، سیاه و رومی

 ،افتهی انجام مصارف ونتایج حاصلگیری زمان و فصل به مطابق وغیره(  ناغگی جدید، های نهال غرس

 هک زراعت سکتور رشد جهت پالستیکی یاه ونلوت آزاد ایدرفض گیری ونسل درعرصه تحقیقات

عالی تفتیش  ، و به ادارهگیرد رویدسترا  مؤثر اقدامات ، میباشد دارا را خاص اهمیت کشور دراقتصاد

                                                                        اطمینان دهد. 

  مشاهده

ت آن از کود مصارفاکه  ،بمالحظه رسید ،مدبعمل آ ی والیت ننگرهارفارم تحقیقات که از عینی کنترول باالثر

االی گندم بو تحقیقات اهداف آن تربیه  ومیگردد  ءوتوسعه فارم های تحقیقاتی اجرا ء( احیا390331مربوط )

 باخود ،نمودهعبور ن ازداخل شهرمورد ضرورت آآب  ،وفه برای حیوانات وغیره میباشدسبزیجات، عل ،، میوه جات

 اً اکثر وشود بیاری میآتمام مزارع داخل فارم ها بآبواسطه همین که را داخل فارم آورده جویها  کثیف ایبهآ

 .میباشد ناپاک هایبآمراض سبزیجات ونباتات ناشی ازهمین ا
 

 

 . ننگرهار اغم بشیشدرفارم  بهای کثیف وناپاک آ( مصاب بودن سبزیجات ونباتات به امراض ، ناشی ازاستفاده 21تصویرشماره)             
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 باغ یشمش فارم داخل وکثافات را جویها کثیف آبهای که باخود ننگرهارشهر ازداخل ضرورت مورد ( عبورآب22شماره ) تصویر     

 . استنموده 

 

ای باعث ناغگی ه که والیت ننگرهار باغ شیشمداخل فارم تحقیقاتی  وزرعکشت درقسمت رعایت معیارها عدم  (23) شماره تصویر

  گردیده است .  سبزیجات  درکشت یادز

 



        ریآبیاری ومالدا ، گزارش تفتیش عملکرد وزارت زراعت /اداره عالی تفتیش

46                                                                                                                                                                                       محیطی  عملکرد و آمریت تفتیش

 سفارش

 اازبینوی رافاسد حاصالت که ازامراض جلوگیری درقسمت تا شود داده ننگرهارهدایت فارم آمریت به

 علمی دیدج های میتود به مطابق را وکارشان وکشت اقدام ، فارم ازداخل کثافات نمودن وبیرون میبرد

 سیستم از یاریآب ودرامور قرارداده اجراء  منصۀ وبه عیار است زراعتی تحقیقات های نوآوری به متکی که

 زمال و جدی اقدامات میشود وغیره رومی ، گندم درکشت ورشدمؤثر تولید باعث که یپشرفته های

 . گیرند رارویدست

 

  مشاهده
ی ا، نهالهسبزیجات ،فارم شیشم باغ اصالح تخمهای بذری، میوه جاتتحقیقات زراعتی درهدف ازایجاد 

برنامه موجود  ایکدام کود اً مشخصفارم شیشم باغ  پروژه تحقیقات زراعتی مثمروغیرمثمر، علوفه وغیره بوده، در

 اینند تربیه نهال هنبود بلکه تمام فارمهای شامل والیت زون شرق مصارف شامل پروژه سرسبزی ما

برمیگیرد  رد عات نمایشی وغیره را، قطران، تخمهای اصالح شده، زعفروژه تحقیقاتی جلغوزهپ مثمروغیرمثمر،

 -60.651.124مبلغ/ 1392ال افغانی، درس -47.234.910دربخش های فوق الذکر مبلغ/ 1391که طی سال 

، وانیرنظرداشت اعمارکلینیک های حیافغانی باد شصت ملیون وششصدو پنجاه ویک هزارویکصدوبیست وچهار

  است . بودهبندها وغیره  اعمار

ده ه که مقدارآن معلوم شجایکای جاپان واتحادیه اروپا صورت گرفتازطریق مؤسسه  فمصار 1393سال در

ارمها فهده ومتباقی امش وفارم شیشم باغ هده تورخم درفارم صرف هیأت فعالیت های دو مؤسسه را .نتوانست

 رعرصهدمتذکره  مصارف باوصف 1393-1391بناً طی سالهای  .منطقه از بازرسی بازماند نسبت ناامن بودن

 دو را فتهصورت گر مصارفد نبتوا تاموجود نبوده  بخش قناعت های وردآ دست ،باغ شیشم فارم زراعتی تحقیقات

 های کود ستفادها ، ساحوی توافقات ، زراعت برای استفاده قابل آب آبیاری، سیستم نبود مانند ،نماید جبران باره

 .               هوغیر آفات ، امراض ضد های ادویه استعمال ، کیمیاوی

   سفارش

 وبه اشتهد عهده به درکشور را زراعتی تحقیقاتی امور ومهم عمده های فعالیت ومالداری زراعت وزارت

 اندازه مانبه دهد انجام را بیشتر های وسهولت امکانات تحقیقاتی های فعالیت درپیشبرد که هراندازه

 هتوج  یقاتیتحق های فارم احتیاجات ضروریات و تمدرقس اًبن .فراهم میگردد مردم سایشآ و رفاه زمینه

 .شود واقع مفید و ثرؤم یزراعت تولیدات سطح بردن بلند امر در تا ،مبذول والزم اساسی
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 شاهده م

 ل آباد()موقعیت مرکزجالوفارم شیشم باغ مادری بین فارم تورخم جالل آباد  (2)درکشت گندم های للمی

رفته گصورت درفارم تورخم ده رسید، توجه و فعالیت های مسلکی که در عملکرد زراعتی به مشاه تفاوت

از اوصاف اشته ددرفارم تورخم سایر تحقیقات دست : مثال ، به گونه به مشاهده نرسیددرفارم شیشم باغ  است،

ی جویچه ن، پاک کارلیول کاری زمی، رزهه، خیشاوه از گیاهان مثل پاک کاری هثر بهره مند بودؤمخوب و

یعنی وده اوصاف فوق ب در فارم شیشم باغ فاقدکشت همین نوع گندم  باالی  تحقیقاتدر حالیکه ، های آب

کسان بودن یوجود  با ،میتوان گفت که درنتیجه، رزه میباشدهزمین آن نا هموار پر از پالستیک و گیاهان 

اغ آنچانیکه الزم بفارم شیشم دو فارم متذکره با هم متفاوت بوده و باالی از نگاه حاصلدهی نیز  شرایط اقلیمی

  .ی دهدماست توجه و دقت صورت نگرفته است که این امر ، عملکرد دوگانه و متفاوت مسئولین را نشان 

  سفارش

 گیاهان زا خیشاوه ، کاری پاک درقسمتشیشم باغ مریت فارم آ تا ،هدایت داده شود بریاست زراعت ننگرهار

آورند تا  توجه جدی بعملدرپهلوی کارهای سازنده شان آب  های ویچهج کاری پاک ، زمین کاری لیول ، هرزه

  .محصوالت خوب و با کیفیت بدست آید

  مشاهده

ه کازچگونگی موجودیت کارمندان فارم شیشم باغ  28/2/1394تاریخی  عینی کنترولبه اساس ت أهی

 ون حاضریسه یوم ستمدت ن ( تن ماموری16تعداد) رم گل مال بعهده داشت، انجام داد،نرا محتآلیت ؤومس

شین نظر توسط هیئت موظف مطالبه گردید، در نتیجه مفتپالن وپروگرامهای کاری شان ، شان سفید بوده

 فزون بر آنا .ترتیب نگردیده و موجود نمی باشدهیچنوع پالن کاری که  به مالحظه اسناد دریافت نمودند،

 های النپ فارم آمریت مربوط وآفات وامراض کلچراگری نباتات، اصالح اگرانومی، شناسی، خاک ازشعبات

 .  است نگردیده ارایه زراعت وزارت و ریاست ازطریق که ابراز داشتند ،مطالبه گردید شان کاری

ی باشند ، همچنان مبا تجربه و  ،کارکن،کارفهم فعال افراد فارم کارمندان اکثرقابل تذکر دانسته می شود که، 

 ها ستوت کنترول های سهولت وریآ فراهم جهت مکفی تجهیزات و البراتواردر فارم مذکور وسایل چون 

 وجود رم مذکوردر فا فراوان و کمبودی های نواقصولی با وجود منابع و امکانات متاسفانه  می باشد، موجود

ضرورت  اشد نآ به درفارم که عنوان کرد وفعال سالم مدیریت داشتن عدم که علت آن را میتوان ،دارد

  .می گردد ساحسا
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 کتورس های درفعالیت ها مانی عقب هرگونه باعث سالم ومدیریت داخلی کنترول سیستم بودن فعال عدم

تی شیشم ت فارم تحقیقاأاز اجراتوسط تیم تفتیش که  28/2/1394مؤرخ کنترول تاریخی  .میگردد زراعت

انه خ ذیلاخلی کارمندان بمالحظه رسیدکه از اثر عدم مدیریت سالم وضعف کنترول د صورت گرفتباغ 

 بوظایف شان حاضر نبودند: و حاضری شان سفید

 28/2/1394و26،27 مؤرخسیف الدین  -1

    28/2/1394  مؤرخ  ، حرک، عابداهلل وفریدونفضل نبی  -2

 28/2/1394 و مؤرخ  و عبدالودود سید ازمر -3

   28/2/1394و  27، 26 مؤرخ ، میرآغا، سردارنجیب اهلل، فدامحمد -4

 28/2/1394و  21مؤرخ  وآقا گل عبدالستار -5

 28/2/1394و  20 مؤرخو گل مال  میرویس  -6

 28/2/1394و  16 مؤرخ محمد حسین -7

 سفارش

ه گردد توصی فارم( )مسؤولتا به محترم گل مال  ،دهندبریاست زراعت ننگرهار هدایت وزارت محترم 

 ،گندم مانند زرع و کشت سیستم تأمین هتجدسترسی به یک فارم معیاری  در رفع مشکالت و  که

ی حاضردرقسمت بخصوص  ، باشدثریت ؤم ومفیدیت  که در برگیرنده غیره و سبزیجات ، جات میوه

راعتی زسیستم  یپسمانکه باعث  وسهل انگاریو از غفلت  نموده جدیتوجه و نظارتکارمندان مربوطه 

د خطرناک مآکه پیلوگیری از مشکالت روزافزون ج بمنظورن آدرغیر ید،خودداری نما ،در آنوال میگردد

  .واجد شرایط اقدام گردد یک شخص شایسته و تقرر در ،نیآورد ببارزراعت  سکتور در را

 مشاهده

از بودجه انکشافی دولت  که ،آباد جالل تورخم جدید هده فارمسرسبزی وسایرفعالیت های زراعتی بمنظور

 زادر مورد  ،پول هنگفت بمصرف رسیدهیل می گردد و تمو( 1393-1391سالهای تحت بازرسی )طی 

چنانچه غرض تحقیقات و ترویج نهال های زینتی  نگرفته است،صورت  که الزم است توجهطرف مسؤولین 

استفاده  خریداری شده از خریطه ها گردیده، ولیگل و سایر بته ها، خریطه های پالستیکی خریداری 

در آن بذر نشده و یا بعد از کشت  کنونز سالهای قبل پر از خاک و تا خریطه ها ا، استبعمل نیآمده درست 

هزارها  از بیشتر شان تعداد که ها خریطه .و جمع آوری نگریده است ور پراگنده به هر طرف افتاده استط
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 اکثریت که زرع گردیده است، جات تخمیانه سایر و مورفان و سروتخم های  شان بعضیدر  خریطه میباشد،

 باقی مانده است.  خیشاوهو بدون  هرزه گیاه از پر که شده سبز تعدادی ازآن و رفته بین از و غهنا آن

گل  زینتی ،ی ستیکی جهت تحقیقات وترویج نهالهادرست ازخریطه های پال نا ( عدم توجه واستفاده24تصویرشماره )

 . وسایربته ها

. 

 گیاه از پر و ناغهاکثرآن کشت شده ،  جات آن تخمیانه که در تیکیپالس های ازخریطه درست استفاده عدم( 25) تصویرشماره

 می باشد. هرزه
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  سفارش

 کشت درفصل ،سبزی سر قسمت در موجود های خریطه از تا شود داده هدایت مربوط مسؤولین به

 رفتن نبی از و شدن ضعیف باعث یکطرف از تا گیرد، مؤثرصورت استفاده ها نهال زرع و ها تخمیانه

 وجبم ، رسیده بمصرف آن تهیه جهت هنگفت مبالغ چون ازجانبی وها نگردد،  نهال و ها نهتخمیا

 . نگردد دولت بودجه به خساره

 

 مشاهده

کور شورای و در فارم مذ موقعیت دارد، آباد جالل شهر در که نظربه کنترول عینی فارم غالم حیدر خان

ه، ولی متأسفانه و زرع گردیدشانده  مورفان و سرو نهال بته صدها تعداد ،می باشد مستقر محترم  والیتی نیز

اضحاً  وبنابر عدم توجه مسئولین مربوط، بته ها خشت گردیده است، که نشان دهنده ضعف مسئولین را 

 آشکار می نماید. 

 سفارش

ورفان شود تا درفصل معین در قسمت غرس وزرع نهال ها ، م داده به مسؤولین بخش مربوطه هدایت 

 بته ها بادرنظرداشت معیارات فنی ومسلکی اجراأت الزم نمایند .وغیره 
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     ها سردخانه احداث،  (390677) نمبر پروژهیافته ها پیرامون  2.18

 ) بودجه پروژه (  مالیمدیریت در مورد  معلومات، (7جدول شماره )
 

 مالی سال
 نوع

 بودجه
 بازرسی وجوه مصرف عدم مصرف شده تخصیصات واصله

 دیفیص
 بازرسی

فیصدی عدم 
 مصرف

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد انکشافی 1391

 ( %100) ندارد ندارد 416.000.000 ندارد 416.000.000 انکشافی  1392

 ( %66) %100 161.588.943 314.613.247 161.928.943 476.542.190 انکشافی 1393

 

یص تخص  انکشافی دربخش بودجهدرپروژه متذکره  1391ل طی سا ، میگردد مالحظه فوق جدول در طوریکه

 بوده فیصد( %100) 1392سال طی انکشافی دربخش واصله تخصیصات مصرف عدم است ، نورزیدهمواصلت 

به نظر ها مکان سردخانهتغیر بنابرتطبیق پروژه  عدم  آنرا علت 1394 /9/6(82)درپاسخ استعالم شماره که 

ه ازطرف معین ادعیمدررد نظرتوسط زورمندان وعبور پایه های برق انتقالی ( مو )غصب زمینملحوظات بعضی 

 انکشافی بودجه بخش در واصله تخصیصات کم مصرف 1393سال طی .گردیده استوانمود وزارت زراعت 

 اعتزر محترم وزارت توسط متذکره پروژه دربخش بودجه واقعی غیر ترتیب دهنده نشان که بوده،( 66%)

 در زارتو ضعف دهنده انعکاس و کافی ظرفیت موجودیت عدم نمایانگر  رقم اینمی باشد.  یاریوآب ،مالداری

   .نیز تلقی می گردد فیانکشا مقاصد برای ،صادره تخصیصات مصرف

    م ـاعتی وحکنظر به پیشنهاد ریاست زیربناهای زر 1393طی سال مالی  ،تشکیل پروژه سرد خانه ها

عداد هشت نفر بت ،مالیه محترم اخذ موافقه وزارت بعد از ،مقام وزارت 17/9/1392رخ ؤم( 4472)نمبر 

  .استه گرفت راردادی استخدام صورتق طور

       5000ه حجم ـمیوه جات باغداری به تعداد هشت باب درشش والیت کشور ب انهقرارداد اعمار سردخ- 

ـــه باب در والیت کابل ،متریک تن هرات، بلخ، کندهار و کندز از یک باب در والیات  یک،، ازجمله س

 -1.573.047.942/داد هشت پروژه سردخانه کمپلکس به قیمت  مجموعی مبلغـبودجه  انکشافی تع

افغانی با شـــرکت  دوهفت هزارونهصـــدوچهل وچهل و ملیون و هفتاد وســـه و پنجصـــد و یک ملیارد

سه ماه  (23)اد  تکمیل کار مدت عیه مـــــب 18/9/1392ازتاریخ ساختمانی افغان کولینگ  ست و بی

دیزاین وساختمان سرد  ،اعمار، مبلغ متذکره برطبق شرایط قرارداد ه ازجملـرفته است. کاری صورت گ

ستحق  افغانی ذریعه حواله افغانی ذریعه حواله  -157.304.794/ن مبلغآ% 10% مجموع قیمت پروژه بوده که 30خانه م
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ماره ) ـــ ماره )ش بل   --13921392//1111//1919رخ رخ ؤؤمم  ((1818ش قا بل درم قا نک درم نک با ماره   ییگرانتگرانتبا ـــ ماره ش   ((00100010//20201414//0039500395))  ش

ــ ــــط  وو  20142014//88//1616رخرخؤؤمم سطقس ــر )آآدوم دوم   ق ــب ــم ــه ن ــوال ــه ح ــع بر )ن ذری م ن له  حوا عه  ی ــ193193ن ذر م(م   13941394//11//1010رخ رخ ؤؤ(

لغ ب لغم ب نی--157.304.794157.304.794//م فغــا نیا غا ف بدلدربــدل  ا ــانــک  در نکب تی  با ن تیگرا ن مارهشــــمــاره  گرا   ((0001000010//20152015//0076700767))ش

 ..  و انتقال گردیده استو انتقال گردیده است  حوالهحواله  مذکورمذکور  شرکتشرکت  بحساببحساب  20152015//55//3030ؤرخؤرخــــمم
 

 هایبرویت معلومات ریاست زیربنایت، در شش وال کار در اعمار سردخانه میوه جات باغداری پیشرفت 

 : باشد قرارذیل می،  28/3/1394وزارت محترم زراعت الی تاریخ 

 (28/3/1394) تاریخ الی ساحه در حقیقی تأاجرا ،الف: والیت کابل

کاری نیز انجام ت دربعضی نقاط کندنکاری و پراست، نظر به ضرورگردیده  لیول کاری ساحه تکمیل - 1

 .است یافته

 .است تکمیل گردیدهیک حلقه چاه آب مورد ضرورت پروژه امورات حفاری  – 2

ولی  ،کار ساختمان دیوار احاطوی کمپلکس سردخانه تکمیل گردیده و پلستر کاری آن جریان دارد – 3

 .دروازۀ اصلی نصب نگردیده است

اد دیگر درحال تعد و گردیدهکانکریت ریزی یک تعداد از تهداب ها تکمیل در کار ساختمان سردخانه،  - 4

ه سومی و در سردخان ،خانه تکمیلدسنگ کاری سفه در کار دو سرامورات  ،می باشد آماده شدن به ریخت

 .جریان دارد

یزی ریگ به شمول خشت کاری دیوارها و کانکریت رامورات سنگ کاری تهداب ها در مارکیت میوه  – 5

                                                                          .دارد حلقه ئی و ستون ها تکمیل و کار سقف مارکیت جریان

 .ارددتکمیل و دیوار چینی در آن جریان گدام یکی از سردخانه ها ، در سنگ کاریامورات  -6

 (28/3/1394) تاریخ الی ساحه در حقیقی تأاجرا هرات :والیت  -ب

 .ل تکمیل نگردیده استلیول کاری ساحه هنوز به طور کام - 1

 .یک حلقه چاه آب مورد ضرورت پروژه حفر گردیده است - 2
 

حت کار تآن  یآن کندن کاری و قسمت های بعد ، صرف تهدابآب یساختمان ذخیرۀ ارتفاعامورات  -3

 .است

 .ده استدروازۀ اصلی نصب نگردی صرف کس سردخانه کامالً تکمیل گردیده،کار دیوار احاطوی کمپل -4

 .نگردیده است آغاز ،متصل به دیوار احاطوی ساختمان جویچه هاامورات  -5
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ده نگردیده باب پهره دارخانه صورت گرفته، ولی به کانکریت ریزی آما 3ساختمان  کندن کاری تهداب -6

 است.

 .سنگ کاری شده استآن صرف تهداب  ،ساختمان تشناب های داخل محوطهامورات  – 7

ت گردیده است سنگ کاری و خشت کاری آن تکمیل و ستون های آن نیز ریخ ،یساختمان تعمیر ادار - 8

 ولی قالب بندی سقف آن هنوز تکمیل نشده است

ای صرف سنگ کاری سفه در سه طرف تقریباً تکمیل شده است ولی تهداب ه ،ساختمان سردخانه - 9

 .اصلی هنوز کندن کاری نگردیده است

 (28/3/1394) تاریخ الی ساحه در حقیقی تأاجرا والیت ننگرهار: -ج  

 .لیول کاری ساحه تکمیل و در بعضی نقاط کندن کاری و پرکاری نیز انجام یافته است -1

 .یک حلقه چاه آب مورد ضرورت پروژه حفر گردیده است -2

 .ه استکار دیوار احاطوی کمپلکس سردخانه کامالً تکمیل گردیده و صرف دروازۀ اصلی نصب نگردید -3

ر ـرف دیگوده و در دو طـبه دیوار احاطوی در دو طرف کار آن در حال تکمیل ب جویچه های متصل -4

 .هنوز شروع نگردیده است

 .ار استکدو دانه برج های ترسدی، کار ساختمان یکی آن تکمیل و دیگری هنوز تحت جمله یی از  -5

 .تکمیل گردیده است (کمپلکس)تشناب های داخل محوطه امورات  -6

ریخت  ردخانه، تهداب ها و سنگ کاری کرسی و غرقه معۀ خشت کاری وگدام سامورات ساختمانی  -7

 .ستون های آن کامالً تکمیل ولی سقف منزل اول گدام هنوز ریخت نگردیده است

 نکریت ریزی رو به اکمال است.کاکندن کاری تهداب ها تکمیل و تقریباً کار -8

 (28/3/1394) تاریخ الی ساحه در حقیقی تأاجرا : والیت بلخ –د 

 .فته استلیول ساحه تکمیل شده و در صورت ضرورت در بعضی نقاط کندن کاری و پرکاری نیز انجام یا -1

 .حلقه چاه آب مورد ضرورت پروژه حفر گردیده استیک  -2

 .آب تمام و زینۀ فلزی آن تحت کار استعی ساختمان ذخیرۀ ارتفا -2

 .یده استدروازۀ اصلی نصب نگرددیوار احاطوی کمپلکس سردخانه کامالً تکمیل گردیده و صرف  -4

 .جویچه های متصل به دیوار احاطوی تحت کار است و هنوز تکمیل نگردیده است -5

 .باب پیهره دارخانه تکمیل و کارهای داخلی آن هنوز تکمیل نگردیده است 3ساختمان  -6
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 .تشناب های داخل محوطه کمپلکس تکمیل گردیده است -7

 .ی داخلی آن در حال جریان استساختمان تعمیر اداری تکمیل و کارها -8

کمیل تو ریخت ستون های آن نیز  دوم منزل خشت کاری ، منزل اولسردخانه ،  گدامساختمان   - 9

 .گردیده ولی سقف منزل دوم هنوز آماده به ریخت کانکریت نگردیده است

 .نشده تهداب های آن کندن کاری شده و هنوز آماده به ریخت کانکریت ساختمان سردخانه، صرف  -10

 .داخلی آن تحت کار است قسمتساختمان اتاق ترانسفارمر تکمیل و  -11

 .چاه سپتیک تکمیل گردیده استدوحلقه ساختمان  -12

 .تخریب گردید،  ها ساختمان اتاق جنراتور نیز تکمیل ولی مجدداً نظر به تغیرات بوجود آمده در نقشه - 13

 (28/3/1394) اریخت الی ساحه در حقیقی تأاجرا والیت کندهار: -ر  

 .افته استیکندن کاری و پرکاری نیز انجام ساحات لیول کاری ساحه تکمیل گردیده و در بعضی  -1

 .یک حلقه چاه آب مورد ضرورت پروژه حفر گردیده است

 .ار استکآن تحت ی و قسمت های بعد  کانکریت آب صرف تهداب های آن یساختمان ذخیرۀ ارتفاع -3

 .نگردیده است ی کمپلکس سردخانه کامالً تکمیل گردیده و صرف دروازۀ اصلی نصبکار دیوار احاطو -4

 .شروع نگردیده است تاکنونجویچه های متصل به دیوار احاطوی کار  -5

 .یده استباب پهره دارخانه تکمیل و یک باب دیگر صرف منزل اول آن تکمیل گرد دوساختمان  -6

 .داخلی آن تحت کار است قسمت هایکس تکمیل و ساختمان تشناب های داخل محوطه کمپل -7

 .ساختمان تعمیر اداری تکمیل و کارهای داخلی آن در حال جریان است -8

 .گدام سردخانه، ساختمان منزل اول تکمیل و منزل دوم هنوز شروع نگردیده است -9

 ه استدتهداب های آن معۀ سنگ کاری تکمیل گردی کانکریت ریزی ساختمان سردخانه، صرف -10

 . جریان داردساختمان اتاق ترانسفارمر تکمیل و کارهای داخلی آن  -11

 .است ارتحت کساختمان اتاق جنراتور صرف تهداب های آن کندن کاری شده و سنگ کاری آن  -12

 جریان دارد.ساختمان مخزن تیل تکمیل و کارهای داخلی آن  - 13
 

 (28/3/1394) تاریخ الی ساحه در حقیقی اجراأت والیت کندز: –ه   

 .افته استی  لیول کاری ساحه تکمیل گردیده و در بعضی نقاط کندن کاری و پرکاری نیز انجام  -1

 .یک حلقه چاه آب مورد ضرورت پروژه حفر گردیده است -2
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در کار دیوار احاطوی کمپلکس سردخانه سنگ کاری و خشت کاری آن تکمیل ولی دروازۀ اصلی هنوز  -3

 .است نصب نگردیده

ه کانکریت نگردیده بباب پهره دارخانه تهداب های آنها کندن کاری شده و هنوز آماده  سهساختمان  - 4

 .است

جریان ری آن تهداب های آنها کندن کاری شده و سنگ کا ساختمان تشناب های داخل محوطه صرف - 5

  دارد.

گردیده است و خشت  ن نیز ریختساختمان تعمیر اداری تکمیل و رینگ بیم حلقه ئی آ کاری سنگ - 6

 جریان دارد.کاری دیوارها 

 یتوال (6های میوه جات در) اعمار سردخانه( 390677نمبر) فیصدی پیشرفت کار پروژه ،(8شماره ) جدول

شمار

 ه

والی

 ات
 شروع کار محل احداث ظرفیت

انجنیرساحو

 ی
 جه بودمجموع 

بودجۀ مصرف 

 شده

فیصدی 

 مصرف

1500 کابل 1
0 

 متریک

 تن

ریه ق

کاریزمیرولسوال

 ی شکردره

نجیب اهلل  6/2/1393

 "زیاحمد"

589,892,977 28,409,809 4.82% 
 

 5000 هرات 2
 متریک

 تن

ولسوالی گذره 

 فارم فالحت

 ارباب"راتب  27/1/1393

 "زاده

196,630,993 6,007,920 3.06% 
 

 5000 ننگرهار 3
 متریک

 تن

قریه مقام خان 

 فارم هده

شکراهلل  20/9/1392

 "واحدی"

196,630,993 13,331,250 6.78% 
 

 5000 بلخ 4
 متریک

 تن

ولسوالی 

نهرشاهی ساحه 

 میکانیزه زراعتی

تمیم  18/9/1392

 "جاللزی"

196,630,993 14,330,243 7.29% 
 

 5000 کندهار  5
 متریک

 تن

فارم کوهکران 

مقابل سیلوی 

 مرکزی

24/10/139

2 

مسیح اهلل 

 "واحدی"

196,630,993 12,617,771 6.41% 

 5000 زدکن 6
 متریک

 تن

ذبیح اهلل  11/2/1393 فارم اورته بالقی

 "بابکرخبل"

196,630,993 6,133,625 3.11% 

 مجموعه
1,573,047,94

2 
80,830,61

9 
5.13

% 
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 مشاهده 

 و هاروالیت ننگر در کار سردخانه ها ازچگونگی پیشرفت 9/2/1394که بتاریخ  عینی به اساس کنترول 

( متر مکعب پرکاری 33030.25( مترمکعب کندن کاری و )404548در حدود )، ت گرفتصور کابل

صورت  مپنی()افغان کولینگ کشرکت قرارداد کننده  والیت ننگرهار قبالً توسطمربوط به  هدر کار سردخان

 که کارتسریع  تا کنون تغیر بنیادی در روند ،ل از معیاد کاری پروژه میگذردیکسا اً حدودولی  ،است گرفته

 شد.محسوس نمی با، بودهدایت الزم داده شده  و کتبی به شرکت موصوفی هشفاقبالً در زمینه بطور 

لین ؤو، مسهای زراعتی ریاست زیربناروژه ظف فنی مراقبت کننده پؤلین مؤواشتراک مسبه ه کبازرسی عینی 

ختمانی فنی جانب شرکت سالین محترم ؤومس والیت ننگرهار و ، آبیاری ومالداریزراعتفنی بخش ریاست 

ه ات در پروژگرفت کاستی ها ونواقصصورت فرمایش گیرنده از پیشبرد بخش های مختلف کاری پروژه 

به شرح ذیل تن  متریک( 5000میوه جات باغداری ) ظرفیت گنجایش بهاعمارسردخانه کمپلکس 

  :بنظررسید

وجود نبود مدر دفاتر ساحه کار پروژه  طرح ودیزاین نقشه های ساختمانی ومنتاژی ماشین آالت مکمل  -

ـــردخانه مجهز به  ظرفیت) میوه جات  تن( متریک 5000که ثابت کننده اعمار یک پروژه  کمپلکس س

                                                                                                                        باغداری باشد.

ـــنق ـــردخانه ظرفیت )ش ( ماه کاری روزهای 23مدت ) تن( متریک 5000ه های اعمارپروژه کمپلکس س

ــت  ــمی تعین گردیده اس  9/2/1394رخ ؤالی اکنون م 20/9/1392رخ ؤآغاز کار پروژه  م  تاریخ از  ورس

سنجش  شرفت کار آن برویت  صفری  تیم تفتیشت فنی یئوبرآورد ه پی سیکل  ود % وانم1.7کارپروژه در

دودآ ح ، 1394 /31/5ولی برمبنای تحریری شــعبه واحد نظارتی ســرد خانه ها الی تاریخ  اســت. یدهگرد

 است  پیشرفت کار درتمام والیات صورت گرفته6%

 است .بوده  بطی والیات تمام در کمپنی کولینگ افغان شرکت کار -

 شده .نرداخت میشد که ( % مجموع قیمت قرارداد درشروع کاربرای قراردادی پ30مطابق قرارداد ) -

 عدم ترتیب گرنتی بانک ازطرف قراردادی . -         
 

  سفارش

 را ها نهخا سرد پروژه کار به بخشهای مربوطه هدایت دهندکه وزارت محترم زراعت، مالداری وآبیاری

 . تحقق یابد شده تعین ازقبل واهداف مرفوع دهاقین مشکالت تا داده سرعت

صات پضمناً   مبرم رتضرو که را پروژه ومؤثریت مفیدیتنگردد یرامون پروژه متذکره رفع هرگاه نواق

 .میکند نفی شده پنداشته کشور ملی درسطح
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 .ننگرهار والیت در خانه سرد ازمحوطه نمای (26تصویرشماره)

 

 .ننگرهار والیت در خانه سرد ازمحوطه نمای( 27) تصویرشماره
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 سردخانه دروالیت ننگرهار ماناعمارساخت( نمای از28تصویرشماره )

 

 ننگرهار والیت در سردخانه  ازساختمان نمای( 29) تصویرشماره
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  مشاهده

 که بود شده درنظرگرفته کابل هوایی میدان درعقب نخست کابل والیت های سردخانه قرارمعلومات

 ساحه امنیتی راجعوم برشنا ریاست ازطریق مذکور درساحه سیساتأت جاگزینی از ناشی اثرملحوظاتدربعدآ

 جای موقعیت ظرازن نگاه یک از که ، نمود موقعیت تعین شکردره درولسوالی باالخره نبود، استفاده قابل مذکور

 .ستا بوده بیرون شهر مرکزی ازنقطه وازجانبی نبوده کابل وجنوب ،غرب شرق سمت دهاقین برای مناسب

 نگکاریسبودن  غیرمعیاریبعمل آورد،  الی شکردرهواقع درولسو کابل های خانه سرد از عینی کنترول تأهی

 تسریع عدم ثباع وغیره بشری قوای کار، کمبود بودن بطی ،سنگها(  جابجایی )زیاد بودن فاصله بین ها تهداب

 شرکت زکارهایوا بوده دارا را نقشه تطبیق لیتؤومس کننده مراقبتانجنیران  درحالیکه شده روندکار پروسه در

 .صورت گرفته است توجه  که درزمینه کمتر یدنما نظارتباید 

  ه استصورت گرفتدرساحه شکردره ت مؤظف أازپروژه سرد خانه کابل ازطرف هی  23/3/1394 بتاریخ( کنترول عینی که 30تصویرشماره )

   سفارش

 یانازجر کننده مراقبت انجنیران تا دهند هدایت مربوطه بخش به آبیاری مالداری ، زراعت محترم وزارت

 روندکار سهپرو در تسریع عدم باعث که( بشری قوای کمبود کار، بودن بطی ، ها تهداب سنگکاری) کارپروژه

کابل،  وزارت زراعت به دلیل عدم موجودیت مکان برای اعمارسرد خانه ها درمرکز. نمایند نظارت شده

 وعدم سافهم بعد) ذکره بدلیلدرولسوالی مت خانه سرد بنأساختمان نمود، موقعیت تعین شکردره درولسوالی

 اهداف بمنظورتحقق. باشد نمیتواند  دهاقین قشر توقعات وجوابگوی نشده پنداشته مؤثرومفید( مرکزیت

 دهاقین تمامی که شهرکابل مختلف درنقاط را خانه سرد سه باید زراعت وزارت ، واقتصادی مفید ، مؤثر

 . مینمود اعمار میشدند تفیدمس ازآن بکابل نزدیک  والیات ودهاقین کابل مربوط
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 .شکردره درساحه کابل خانه سرد( 390677)کارپروژه ازجریان نمای (31) تصویرشماره

 

 .شکردره درساحه کابل خانه سرد( 390677)کارپروژه ازجریان نمای (32) تصویرشماره
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 .درساحه شکردره لکاب خانه سرد (390677)پروژهنمای ازجریان کار ( 33) تصویرشماره

 

 .شکردره درساحه کابل خانه سرد( 390677)کارپروژه ازجریان نمای( 34) تصویرشماره

 



        ریآبیاری ومالدا ، گزارش تفتیش عملکرد وزارت زراعت /اداره عالی تفتیش

62                                                                                                                                                                                       محیطی  عملکرد و آمریت تفتیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بین هنگاف هاایجاد فاصله های زیاد  و ها دربافت سنگکاری تهداب عدم توجه ، ( 35تصویرشماره ) 

 
 حه شکردره  .درسا کابل خانه سرد ازپروژه نمای (36) تصویرشماره
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  مشاهده

ه برای مصارف تجهیزات دستگا قراردادی مبلغ پیش پرداخت را باید صرف شرایط قرارداد ،(51 -2)براساس ماده 

پرداخت را برای  پیشمبلغ که ینا اثبات برای و ،به مصرف برساند ،قرارداد یها ومصارف انتقاالت مواد جهت اجرا

ولی تطبیق  پروژه تسلیم نماید. تمام بل وصورت حسابات را به مدیرباید  ،مقاصد تعین شده بمصرف رسانیده

فیت های ریاست ازمکل وموضوع را بیخبری کرده اظهار،  کننده پروژه که ریاست زیربنا های وزارت زراعت میباشد

 .تدارکات ومالی وانمود کرده است 

اده نشد تا بشمول بلها وغیره قراردکدام تجهیزات یا دستگاه دردسترس هیأت  ،نظرداشت مطالب فوق با بنأ 

 راستای مقاصد تعیین شده بوده یا خیر. بمالحظه آن ثابت میگردید که آیا مصارف و بلها در

 

  سفارش

ل داخلی به اندازه ضعیف شرایط قرارداد دیده میشود که مدیریت وسیستم کنترو (51-2)ماده  بادرنظرداشت

است زیربناها بری، مالداری وآبیاری  زراعت وزارت محترماً . بنبوده که نمی توانند تشخیص وظایف نمایند 

انجام ی فعالیت هانموده تا  آن اجراأت اصولیمکلفیت های وظیفوی شان را درک ومطابق  که دهندهدایت 

 رحیطهد قرارداد مطابق که را شرکت کارهای وتمامنگردد های شان وانمود شده مغایر وظایف ومکلفیت 

 .گردد نمارو سالم اجراأت شرکت درامورکاری تا نماید ومراقبت نظارت پوشی چشم بدون ،بوده شان صالحیت
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 بهبود زیرساخت های آبیاری(، 390497)نمبرپروژه یافته ها پیرامون  2.19

 مدیریت مالی(، 9جدول شماره )
 

نوع  مالی سال
 بودجه

فیصدی  وجوه بازرسی عدم مصرف مصرف شده تخصیصات واصله
 ازرسیب

فیصدی 
عدم 

 مصرف

 (%15) (%61.5) 31.895.475 9.172.588 51.836.923 61.009.511 انکشافی 1391

 (%0.7) (%34) 4.668.176 106.519 13.725.658 13.832.177 انکشافی 1392

 (%1.4) (%100) 8.117.589 115.283 8.117.589 8.232.872 انکشافی 1393

 

 

 مشاهده

 16/10/1393( مؤرخ 2پاسخ استعالمیه شماره ) درشعبه قرارداد ها  شده منجانب ارائه معلومات به اساس

 صرف تعداد حواله های که از است. هنگردید قرارداد عقد درپروژه متذکره کدام 1393-1391های ـطی سال

ردیده گء کابل اجراو پروان الیات ننگرهار،وبابت فعالیت هایشان در 1392-1391قرارداد سال های قبل درسال 

   صورت گرفته است: ن ذیالً آت أچگونگی اجرا ،بود

 ریساد ایمل باشرکت -30/6/1390 ریخازتا افغانی -4326370/ مبلغ به که ارتفاعی آب ذخیره قرارداد اعمار

بشرکت  کار% 80 تباب افغانی -3.461.096/مبلغ جمعاً حواله دو طی است، گردیده عقد زراعت وزارت با

ن آتضمین  افغانی -217000/مبلغ فسخ و با شرکت مذکور قرارداد کارمال بر عدم اکبنا ،شده پرداخت متذکره

                                                                 .                                             است  انتقال داده شده واردات دولتبحساب 

فرزه   ولسوالی ینپائ قرغه وکانال بند سر اعمار بابت ،27/5/1391 مؤرخ( 1127)شماره والهـح

 بود. توقف ها زیربنا تعدیل نسبت به که شده آغاز 1391  سرطان برج در شرکت کار،افغانی -1340265مبلغ

( 5426092) مبلغ ننگرهار والیت شیراحمدخان سربند اعمار درک -2/7/1391 مؤرخ( 751)شماره  حواله 

 مبلغ ننگرهار والیت شیراحمدخان سربند اعمار درک -14/5/1392 مؤرخ( 1097) له شمارهحوا و انیـــافغ

 شمارههای  حوالهد. مان باز عینی کنترول از امنیتی شرایط بودن مساعد عدم نسبت به افغانی( 1550430)

 حواله ،انیــافغ( 2320869) مبلغ وتـک بچه میر باغ وروزـن سربند اعمار درک -23/7/1391 ؤرخــم( 845)

( 4392153)مبلغ  السراج جبل بخشی جدی ریهـق اعمارسربند درک -16/8/1391رخؤم( 958) شماره

 غوربند گرد سیاه ولسوالی کمنری سربند اعمار درک -28/1/1392 ؤرخـــم( 432) شماره حواله، افغانی

 نقاط درک -21/5/1391 رخؤم( 594) نمبر وحواله افغانی( 1117746) غـمبل خواه خیر شاه احمد شرکت
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، بوده مؤظف ت أهی والیتی کاری برنامه در افغانی( 14955000) مبلغ بغالن والیت مستوفیت به پذیر آسیب

  .ماند باز عینی کنترول از به نسبت ناامنی ساحه،

 سیفون اعمارساختمان ختپردا درک افغانی( 2707690) مبلغ -14/5/1393مؤرخ( 1153) نمبر حواله

 یوم ( 723 )تأخیر به کارآن ،شده اجراء مامون عباس ساختمانی شرکت بحساب ننگرهار انالک( 250) دوم

 . است دهنمو تأیید را متذکره تأخیر نیز وسارنوالی شده راجع سارنوالی بهقبالً موضوع ،گردیده اکمال

 آبرسانی ، روژهپ هدف اینکه از اما رسیده بمصرف هنگفت مبالغ متذکره های فعالیت به دررابطه باوجودیکه

 گرفته ورتص های پرداخت متذکره  عدم تکمیل پروژه بدلیل بنأ ، نشده ونهایی تکمیل بوده زراعت دروزارت

 .است نداشته درقبال را ومؤثریت مفیدیت هیچگونه

 

 متوقف میباشد. آن کار که زراعت وزارت درمرکز ارتفاعی آب ذخیره نمای از ( 37) تصویرشماره

 سفارش

را نموده است ترم زراعت، پروژه ها و قرارداد های عقد شده را که تحت پروژه بهبود زیرساخت ها اجمحوزارت 

ترین فرصت و مبالغ هنگفت نیز به مصرف رسیده و کار ساخت و ساز تکمیل نگردیده و توقف می باشد، به زود

عالی تفتیش اطمینان  یج آن به ادارهامورات باقی مانده را تکمیل و پروژه ها را به بهره برداری بسپارد و از نتا

 . دهند
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 تنظیم آب درمزرعه،  ( 390598)پروژه نمبریافته ها پیرامون  2.20

 مدیریت مالی(، 10جدول شماره )

 

 سال مالی
نوع 
 بودجه

 فیصدی بازرسی وجوه بازرسی عدم مصرف شده مصرف تخصیصات واصله
فیصدی عدم 

 مصرف

 (%18.35) (%4) 6.308.800 37.627.778 167.396.165 205.023.943 انکشافی 1391

 (%24) (%2.5) 10.236.700 124.060.186 395.945.238 520.005.424 انکشافی 1392

 (%20) (%2.5) 14.464.450 139.694.203 566.512.037 706.206.240 انکشافی 1393

 

 آب تنظیم پروژه انکشافی دربخش صادره تخصیصات مصرف عدم ، میگردد مالحظه فوق جدول در طوریکه

اندازۀ  تا 1393درسال ا، امفزایش را نشان میدهدا ( فیصد24الی  -18.35از) 1392و1391درسال درمزرعه

                                ی در قبال داشته است.بهبودبخش پروژه تنظیم آب درمزرعه  بودجه درمصرف  1392 سال بمقایسه

  درمزرعه آب تنظیم )059839AFG)پروژه نمبر تشکیل ،(11جدول شماره ) 2.21
 

 تعداد اجیران تعداد مامورین سال مالی

1391 120 33 

1392 135 50 

1393 120 55 
 

 نظورشدهم تشکیل کدام متذکرهه پروژ،  5/11/1393( مؤرخ 12)استعالم شماره  ه درمربوطپاسخ بخش  قرار

 .رفته استگ صورت اجیران و کارمندان استخدام ضرورت اساس به صرف نداشته

 آورد ملع به کنترول ذیل پروژهای کارکرد از ننگرهار والیت درمزرعه آب تنظیم ساحوی درزون مؤظف هیأت

 :   که نتایج آن قرار ذیل می باشد

  مشاهده

 بمساحت ،هاررننگ والیت نور دره ولسوالی امله، قریه واقع شورندی آبیاری شبکه احیای روژهپقرارداد 

 ازتاریخ کرستال شاهین ساختمانی کتشر با افغانی -۳۰۸۹۱۲۷/  بمبلغ ،زراعتی  زمین هکتار-۱۰۸/۲۲

  شد :که دارای نواقص ذیل میبا ،است گردیده عقد 6/2014/ ۱۳الی - ۲۰۱۴ /۱۴/1
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                                                                                      .به هیئت ارایه نگردید ورنال پروژه بدلیل مفقود بودنژ -

و م دواب جریان دارد، اعمار گردیده است، آن آدیوارشبکه های آبیاری توسط خشت که همیشه در -

ن رفته ومصارف زیرا دراثر رطوبت زود تر ازبی، پنداشته میشود تصور ازمقاومت آن در برابر آب ، دور 

 به هدرمیرود. 

یز نب آوضایعات  شکسته که امکان از بین رفتن ،شبکه که توسط خشت اعمار شده دیوارجوی ویا -

  . متصور می باشد

اشد یبآب ضایع میشود که خود نفی کننده اهداف پروژه م و فرش جوی درچندین نقاط شکسته کف یا -

.   

ری نینجدیوارشبکه آبیاری که ازکانکریت ساخته شده نسبت مواد بی کیفیت وعدم نورم های فنی وا -

 ریب شده است.مواد تخبرترکیب  مبنی 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 . میشود آب وضایعات افتادن امکان که درزنموده دیوارکنارجوی( 38) شماره تصویر

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( کناردیوارجوی درز نموده که امکان افتادن وضایعات آب میشود .39تصویر شماره )
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  سفارش

 اتخاذ زمال تصامیم ی فوق الذکر،ها وکمبودی نواقص رفع در تا ،شود داده هدایت پروژه محترم بریاست

 خوب کیفیت از پروژه تا ، نماید نظارت درساحه قرارداد مواد مطابق پروژه کاری اجراأت واز ، نموده

 شود ادهد هدایت کننده مراقبت وانجنیران مسؤولین به.  آید بدست مطلوب ونتیجه گردیده برخوردار

 قراردادی تشرک باالی را شده برمال نواقصات وتمام ننمایند انگاری سهل شان وظایف درانجام تامنبعد

 رگرفتهدرنظ موضوعات چنین ولی بوده آب ازضایعات جلوگیری پروژه اهداف ازاینکه نمایند،  ترمیم

 تهدانس ومفیدیت مؤثریت فاقد نشود تنظیم وتخنیکی فنی بشکل شان راأتاج اگر چنانچه ، نشده

  .میشود

                                                                                                                            

 مشاهده

سال درفغانی ا -۶۰۷۸۶۲۰/واقع ولسوالی دره نور که باشرکت باختر پیروز بمبلغ  بیاری اتاورآشبکه  قرارداد 

                                                                                                              :عقد شده دارای نواقص ذیل است 1393

  جویی  ودسری واستفادهـتا درتنظیم وتقسیم آب ازخنداشت  وجود ودهنه پرچا گیت هایتعداد وال

         میشد. و گیری ـجل
 تهدابدم تحکیم کاری بدلیل ع ، کارشده سانتی۲۴ضخامت  دو جناح شبکه بعرض یک خشت و 

   .میشود نیزضایع وآب موجوداست نآ وتخریب نشست وامکان نموده شکست

 گردد.  داشتن درزها در بستر جوی که باعث ضایعات آب می  

 واد مات ورسوب ندارد،راه بیرون رفت  شبکه ذخیره و بستر ب درآمیالن که  یا بداشتن سلو عدم

 . دارسانتی وجود د (10)باالتراز اً حدود
  

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 نور. دره ولسوالی اتاورواقع آبیاری نمای از شبکه (40) تصویرشماره
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 است گردیده آب ضایعات وباعثنشست کرده  تهداباعمارشبکه باالی زمین کشتی درعدم تحکیم کاری فنی نسبت ( 41تصویرشماره )

 سفارش

 ،فنی کاری تحکیمو آب میالن عدم ردراث ،اعمارشده کشتی زمین باالی پخته ازخشت شبکه ونـچ

 .  است گردیده آب ضایعات باعث و شکسته دابـته

 دیگری های شبکه در هرگاه متذکره نواقصات برعالوه تا ،دهند هدایت پروژه بریاست محترم وزارت بنأ

 اأترـاج از و نموده ترمیم مذکور شرکت باالی ،باشد موجود نواقص نورچنین دره ولسوالی اتاور آبیاری

 .دهند اطمینان را تفتیش عالی اداره خویش

 مشاهده

 شرکت ساختمانی الهام افغانی با -1.701.355/مبلغ به  ننگرهار،بیاری میا درولسوالی شیوه آ قرارداد شبکه در

می  نواقصات ذیل  دارای اما گردیده،پروژه اکمال  . گرچهاست گرفته صورت عقد قرارداد 1393سال درزهیر

 باشد:  

 شکسته ویا درحالت آن که تعداد از نگردیده،پرکاری ، نصب گردیده ولی مقاطع کانکریتی عقب

   .تخریب میباشد

  میرساند پروژه را ٪۱۰۰کم کاری های انجام یافته که عدم اکمال.    

 ات آب باعث ضایعودرزها دیده میشود درآن بشکل فنی که  ویـج عدم درست نصب کاری مقاطع

 .میگردد
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 سبب ضایع شدن آب گردیده است.تخریب گردیده و ازآن بخشی که نشده پرکاری شده نصب کانکریتی مقاطع عقب (42اره )تصویرشم

 

 .میباشد تخریب درحالت ویا شکسته ازآن تعداد که نگردیده، پرکاری گردیده ولی نصب کانکریتی مقاطع عقب( 43) تصویرشماره
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 سفارش

 موجود حهدرسا کاری کمبودات بلکه نگردیده، تکمیل مکمل قسماً جموعدرم آبیاری های شبکهامور ساختمانی 

 دلیل مینه به آن تعداد ،، چنین کار صورت نگرفتهشود پرکاری ازخاک باید که کانکریتی مقاطع عقب ، بوده

 .می باشد جاری نآ اطراف به وآب شکسته

 آبیاری یگرید های شبکه در هرگاه تذکرهم نواقصات برعالوه تا ،دهند هدایت پروژه بریاست محترم وزارت بنأ 

 مودهن ترمیم زهیر الهام ساختمانی شرکت باالی ،باشد موجود نواقص چنین شیوه ولسوالی ( مربوطمیا)

 .دهند اطمینان را تفتیش  عالی اداره خویش وازاجراأت
 

 مشاهده

انی ـت ساختمافغانی باشرک -2.644.264غ ـشبکه تیرو ولسوالی شیوه والیت ننگرهار بمبل اعمار درقرارداد

  دارای نواقصات ذیل میباشد: گردیده است، که عقد بلتیک

  ،ثریت پروژه میگرددؤکه باعث عدم مفیدیت ومنبود موجودیت دروازه های بند.    

 خریب تن بیجا ودرحالت آسنگ های  چنانچه ،شبکهمواد الزم درساخت واعمار  عدم تطبیق پالن و

  شده قرار دارد.

 چنانچه ه،صورت نگرفته ـتوج، ولی به اهداف ب بودهگیری ازضایعات آکه هدف پروژه جلود اینوجو با 

ید تحکیم باالی مقاطع که با ب ازمقاطع کانکریتی بدلیل عدم کارر شدن آسرازی مشاهده می گردد،

  و بلند می گردید. 

 ده اخه جوی گردیتپک شده صورت گرفته که باعث نشست دیوارجناحی ش سنگ کاری باالی زمین نا

 .است که درنتیجه دیوارنشست نموده باعث ضیاع اب وتخریب شبکه میشود
 

 
 . می گردید بلند باید که شیوه ولسوالی درساحه تیرو شبکه مقاطع کارباالی عدم( 44)تصویرشماره
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 .شیوه ولسوالی تیرو شبکه درساحه بند های دروازه موجودیتعدم ( 45)تصویرشماره

 

 

 .است گردیده جوی شاخه دیوارجناحی نشست باعث که شیوه ولسوالی تیرو شبکهدر  شده نا تپک زمین باالی کاری سنگ( 46)تصویرشماره
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 ودرحالت بیجا آن های سنگ که ، شیوه ولسوالی درساحه تیروواعمارشبکه  درساخت الزم مواد استفاده از عدم (47تصوریرشماره )

 .است افتادن

  سفارش

 والیت شیوه ولسوالی تیرو شبکه ایه کمبودی و واقصن رفع در تا ،شود داده دایته پروژه محترم بریاست

 ساحه در قرارداد شرایط مطابق را کار آورد، بعمل ظازتن پروژه کار از و گرفته رویدست اجراأت ،ارننگره

اکیداً هدایت داده می  آید، تبدس مطلوب نتیجه ردد وگ برخوردار خوب کیفیت از پروژه تا ،نمایند عملی

 .نمایند ترمیم ، اصالح وبلتییک ساختمانی شرکت باالی را پروژه نواقصات تمامشود تا 

 مشاهده 

د قرارداد پیروز عق افغانی باشرکت باختر -14.700.000/لغببم ءدر ابتداننگرهار  زون عـواق آب تنظیمپروژه   

باالی مبلغ قرارداد افزودی افغانی   -15.128.900/بلغیرات تخنیکی بمینسبت تغ اً بعدگردیده است، 

  صورت گرفته است .

    :بمالحظه رسید نواقصات ذیل  ،ننگرهار زون آب تنظیم پروژه تعمیرقرارمشاهده عینی دراعمار

 کیفیت خشت ، نورم مخلوط مساله ونورم معیاد ) وانجنیری یـفن تخنیکی، معیارات تعمیر دراعمار 

 .نگردیده استرعایت  زمانی (

 بوجود آمده است .   ها رینگ و بین دیوار موجی های رزد 

 نیز موجود می باشد.  متری یک دروازه به مساحت بین دو پدید آمدن درز 
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  درز یا شکست های ایجاد شده دروسط دیوار منزل دوم.  

 مشکل است. نمودن آن خیلیبسته  و بی کیفیت بوده که بازاً دروازه ها وکلکین های تعمیر اکثر 

        

 

 است. آمده بوجود ها رینگ دیوارو بین که موجی های درز - (48) تصوریرشماره

 

 

 بوجود آمده است. ، ز های موجی که بین دیوارو رینگ( در49تصوریرشماره )
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 . متری یک مساحت به دروازه دو بین درز آمدن پدید( 50تصویرشماره )

 

 دوم . منزل دیوار دروسط شده ایجاد های شکست ای درز(  51تصویرشماره ) 
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 .دوم منزل دیوار دروسط شده ایجاد های شکست یا درز(  52)  تصویرشماره

                                                               

 

 کابل. باغ بادام زراعتی میکانیزه فارم مقیم درمزرعه آب تنظیم ریاست تعمیرادارینمای از (53)  تصویرشماره
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 سفارش

 اجراأت هک نماید، تأکید ؤظفم انجنیران به تا ،شود داده هدایت درمزرعه آب تنظیم پروژه بریاست

 درزهای از ناشی واقصاتن زیرا ،انجام دهند وظایف الیحه درنظرداشت با صالحیت درمحدوده خویشرا

 .دش خواهد پروژه ناکامی باعث وغیره ها  وکلکین دروازه بودن کیفیت بی ، دردیوارها موجود

 اجرایاز موجودیت درصورت ، نواقصات ورفع ترمیم ، تکمیل الی اند مکلف پروژه مسؤولین همچنان

 را تفتیش عالی اداره  موضوع پیرامون خویش وازاجراأت نموده خودداری شرکت وتأمینات تضمین

  . دهند اطمینان

 مشاهده

 -18.309.970/بمبلغ ،مزرعه مقیم فارم میکانیزه زراعتی بادام باغ کابلتعمیراداری ریاست تنظیم آب در

واقصات ن نآدرکارساختمان گردیده است، عقد قرارداد  1393خالد هاتف درسال  نیباشرکت ساختمافغان ا

            :د به مشاهده رسیدذیل موجو

 موجود ها ستگیوشک ها نانخوری، درز ونسال منیجر، اتاق مانند دوم درمنزل متذکره تعمیر اتاقهای دیوار در

 بی بدلیل ها هدرواز های چپراس شریف مسجد بنام دراتاق ، نمیشود بسته و باز انجنیران اتاق بوده، دروازه

 .است بوده شکسته مواد بودن کیفیت

 

 کابل باغ بادام زراعتی یکانیزهم فارم درمزرعه آب تنظیم ریاست تعمیراداری (منیجر) اتاق دوم منزل دیواردر (54تصویرشماره ) 

 است. بوده  موجود ها درز
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 موجود ها درز کابل باغ بادام زراعتی میکانیزه فارم درمزرعه آب تنظیم ریاست تعمیراداری اتاق دوم منزل دردیوار( 55) تصویرشماره

 .است بوده

 

 زراعتی میکانیزه فارم درمزرعه آب تنظیم ریاست داریتعمیرا های اتاق دوم منزل دردیوار ها درز موجودیت (56) تصویرشماره

 .کابل باغ بادام
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 زراعتی میکانیزه فارم درمزرعه آب تنظیم ریاست تعمیراداری های اتاق دوم منزل دردیوار ها درز موجودیت( 57) تصویرشماره

 .کابل باغ بادام

 

 زراعتی میکانیزه فارم درمزرعه آب تنظیم ریاست تعمیراداری یها اتاق دوم منزل دردیوار ها درز موجودیت( 58) تصویرشماره

 .کابل باغ بادام
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  سفارش

 مسؤول نیرانج که را درتعمیر موجود نواقصات تا ،دهند هدایت درمزرعه آب تنظیم بریاست محترم وزارت 

 الی هاتف خالد ساختمانی شرکت وتأمینات تضمین. نماید ترمیم قراردادی باالی ،نموده تصدیق ازآن نیز

 دارها  موضوع پیرامون خویش وازاجراأت اجرا نگردد، موجودیت درصورت نواقصات، ورفع ترمیم تکمیل،

 .دهند اطمینان را تفتیش عالی
 

 مشاهده 

 آب ظیمتن پروژه سبز ده ولسوالی پوش سبز خواجه کانال پروژه از 15/6/1394 بتاریخ که عینی کنترول

 گردیدهد قراردا عقد 1391 درسال درخشان صباح باشرکت افغانی -4.727.564/بمبلغ که مزرعه داخل

   :بود موجود ذیل نواقصات پروژه کار در. است

 که گویا ، دارد ضرر زراعت به و می باشد سیاه کامالً  آن رنگ و کثیف ،دارد جریان جوی در کهیآب 

 .است شده اعمار کثیف های آب عبور غرض بلکه نبوده آبیاری برای کانال اعمار

 است.  نگردیدهپرکاری  ،عقب جوی کانال شبکه پروژه خواجه سبز پوش ولسوالی ده سبز 

 گردیده است.  مقاطع رفتن بین ازدر چندین نقطه که باعث  کاریکم کاری ها مثل عدم پر 

  م ریخته ه ت و پالستر آن ازسمناب( ازخشت پخته اعمار گردیده، ولی پرکاری نگردیده ، ترن)دیوار

  . نمی باشدآب استفاده میشود موجود  شبکه برای بسته و باز کردن یکهئهاو گیت 

 از هم ریخته است . پائین مواد ساختمانی، کیفیت، بنابرجوی یدیوار کانکریت  

 لینمسؤو چنانچه می باشد. آینده در شبکه تخریبنگر نمایا نگردیده، پرکاری ها کانکریت عقب 

 . است نموده تائید ار نواقصات چگونگی نیز کننده مراقبت

 ینب از و مقاطع شدن جدا باعثیکطرف  از که نقطه چندین در ها پرکاری عدم مثل های کاری کم 

 .میگردد ثریتؤم وعدم شده استفاده منابع رفتن هدر به باعثازجانبی و گردیده، آنها رفتن

 

   سفارش

 وادم یفیتک از ، ودهنم رفع پروژه در زمان هم را صاتنواق منبعد ،گردد تفهیمموظف در ساحه،  انجنیر به

 کیفیت بی کار و کیفیت بی مواد زیرابعد از اجازه کار صادر گردد،  نماید، حاصل ساختمانی طور جدی اطمینان

 . نمیشود برآورده پروژه اهداف درنتیجه قرار داده، سوال را تحت پروژه امورات،

 از قبل تا ،دهند دایته همزرع در آب تنظیم پروژه محترم بریاست ،داریومال ،آبیاری زراعت محترم وزارت

 .شوند تسلیم را پروژه بعداً اقدام نماید، قرارداد کننده، های شرکت باالی نواقصات دررفع پروژه مکمل  تسلیمی
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 . عقب کانکریت های جوی  کانال (عدم پرکاری59تصویرشماره ) 

 

بسته  و بازگیت های که برای نبود و پخته به عوض کانکریت ،عدم پرکاری( اعمار دیوار ترنایب از خشت 60تصویرشماره )

 .استفاده میشودازآن کردن اب 
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 . کانال  جوی طرفهای دو  کانکریت عقب پرکاری عدم(61)  تصویرشماره

 

 ارجوی میگردد.که بمرورزمان باعث ازبین رفتن دوطرف کن کانال  جوی های کانکریت عقب پرکاری عدم( 62)  تصویرشماره
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 میشود. استفاده ازآن بآ کردن بازوبسته برای که های گیت ( نبود63تصویرشماره )   

 

 است . ، درحالت ازبین رفتنعدم کیفیت مواد  که بنا بردیوار کانکریت  جوی ( 64تصویرشماره )
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 مشاهده

 باکه  نامچندل بایی ولسوالی پغ آبیاری زنجیر قریه شبکه از امور 10/6/1394 کنترول عینی که بتاریخ

ورت د گردیده است، صعق1393سال درافغانی  -1.8495.84/ لغبشرکت ساختمانی دمیدان حوانان بم

  : رسید بنظرنواقصات ذیل  ،گرفت

    ها  درزر کار ساختمان شبکه به شکل معیاری انجام نیافته ، با گذشت حدود یک سال در شبکه مذکو

  .گردد می آب ضایع شدن باعثآب از آن نفوذ می نماید و  کهه و سوراخ ها بوجود آمد

    گردد می بجریان آ شدن مسدود باعث اکثراً که آبیاری  شبکه داخل در کثافاتموجودیت.   

   وجود ب های وسوراخ ، درسطح جوی شبکه درزها یکسال حدود باگذشت کهپروژه  در معیاری کار عدم

   .دمیگرد بآ ضایعات باعثکه  آمده 

 

 

 
 

 میگردد آب شدن ضایع باعث که بوده رشبکه درکا دقت نمایانگرعدم شده نمایان های درز( 65) تصویرشماره
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 .میگردد آب شدن ضایع باعث که بوده رشبکه درکا دقت نمایانگرعدم شده نمایان های درز( 66) تصویرشماره

 

 

 ب میگردد.آجودداشته که اکثرآ باعث مسدود شدن کثافات در داخل شبکه  آبیا ری و (67تصویرشماره )
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 آب ضایعات باعث شده و درنتیجه شبکه جوی درسطحها  راخوسو  درزها ایجاد باعث که درپروژه معیاری کار عدم( 68) تصویرشماره

 .میگردد

 سفارش

 مؤثریت ، اقتصادیت های شاخص با مدیریت مهم رکن یک منحیث مراقبتو نظارت که نیست شکی

 انجام ایه درفعالیت هدرحالیک ، میسازد برآورده را وتخنیکی فنی ایه وروش ودهب رتبطم ومفیدیت

.                                                                 میسازد وانمود فوق اصل سه فاقد را پروژه های فعالیت کار، کیفیت در واقصن علت به یافته،

 دهند دایته مزرعه در آب تنظیم بریاست ، مشکالت ورفع دراجراأت بهبود ظوربمن محترم وزارت بنأ

 انجنیران درمعرفی وانجینری فنی معیارهای تطبیق ، کیفیت با وادارم استفاده ، ها نقشه تطبیق جهت تا

 .   نماید م اقدا تجربه وبا مسلکی گان کننده ومراقبت

  مشاهده

( پایه 6)افغانی بابت تهیه وتدارک  -7.38000/مبلغ 5/9/1391رخ ؤم( 534)دربازرسی حواله  شماره 

برطبق   کهخیر داشته أت یوم( 12)تیف تکنالوژی مدت یشرکت کر کمره های دیجیتل برویت قرارداد با

( 0.1درقراردادهای اجناس اندازه جریمه تأخیر) 1394( طرزالعمل تدارکات سال 104( حکم )3جزء )

ضرب  -738سرجمع قرارداد مبلغ/  از دربدل فی روز ، بناً( فیصد بوده 0.5ته )فیصد درمقابل روز ویا درهف

  افغانی قابل تحصیل است. 8858ریمه تأخیرجمعاً مبلغ/ج ( روز12)
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 سفارش

تحصیل  تیف تکنالوژییکر ازشرکت افغانی را -8858/مبلغ تا دهندبریاست مالی هدایت  وزارت محترم 

 .نمایندواردات دولت انتقال ه وب

 

به سایر نواقص و مشکالت موجود متوجه گردیده است، که قرار ذیل  در جریان بازرسی هیئت موظف

 می باشد: به آن تذکر داده 

 مشاهده 

ـــت  عواید ی فوق الذکر، ها پروژه مربوط درامورات ـــالهای طی آمدهبدس  قرارذیل1393 الی 1391 س

  :میباشد

افغانی  -442916مبلغ/  ونمایشــگاه زراعتیدرک کرایه غرفه جات ایام جشــن ها 1391ســال در  .1

 عواید جمع آوری گردیده است.  دالرامریکائی27500/ ومبلغ

ــالدر  .2 ــگاه زراعتی1392 س ــن ها ونمایش  فغانیا-299129مبلغ/ درک کرایه غرفه جات ایام جش

 عواید جمع آوری گردیده است.  امریکائیدالر-27500ومبلغ/

افغانی -162500جشــن ها ونمایشــگاه زراعتی مبلغ/درک کرایه غرفه جات ایام 1393ســالدر  .3

 .ئیامریکادالر  -16200ومبلغ /

 چیزنا 1391سال بتناسب 1393و1392 درسالهای اپروژه ه عوایدجمع آوری پیرامون  مسؤولین اجراأت

 مورد وایدع کسر که نیآمده بوجود تغییری کدام ها غرفه وتعداد درکمیت است، این در حالیست که، ودهب

 ، کسر عواید ناشی از ضعف کنترول داخلی بوده است . قرارمیگرفت قبول
 

  سفارش

 یجد توجه عواید آوری جمع پیرامونکه  دهند هدایت خصوصی سکتور بریاست زراعت محترم وزارت

 بنأ ،میشود یتلق داخلی کنترول ازضعف ناشیکه  کسرعواید،  یافته بهبود عواید ارتقای سطح تا ، نموده

 .نمایند وعملی اتخاذ الزم تدابیر داخلی کنترول سیستم درتقویه مربوطه بخش
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 بخش سوم

 پاسخ مرجع ، نتیجه گیری

 

 پاسخ مرجع پیرامون یافته های تفتیش 3.3

 هیأت نجانبم مربوطــه هـای دیپارتمنت پاسخ و تأییدی ، تفتیش وسفارشات هـا یافته پیرامـون            

کتوب ذریعه م ،گزارش توسط تیم تفتیش پیش نویس ،ردیدهگ اخذ دمتعد های استعالمیه ذریعـه مؤظف

 وزیر ،دید مقام وزارت زراعت ، مالداری وآبیاری ارایه گر بریاست دفتر 31/6/1394( مؤرخ 15شماره )

 .است دهنمو ارسال بخشهای مربوطه به تفتیش وسفارشات ها یافته بمنظورتطبیق را هیأت گزارش محترم

 نتیجه گیری  3.4

 ها پروژه ، عملکرد تفتیش اجرای به تصمیم ، وآبیاری مالداری ، زراعت سیستم اهمیت به توجه با     

 یمیاویک وکود بذری های تخم  های پروژه تطبیق ، شد گرفته نظر در وزارت این های فعالیت سایر و

 تحقیقاتو توسعه دهاقین، وسبزیجات میوه ونگهداشت  حفظ جهت ها خانه سرد اعمار بیاری،آ سیستم ،

 نورم با طابقتمدر  ها فعالیت نظرداشت در با زیربنایی امکانات تکافوی وغیره  آبیاری ،تنظیمات زراعتی

 مقررات ایترع ،سکتورزراعت برای آن استفاده و ،زراعتی تجهیزات تدارک راستای در ها طرزالعمل و ها

 مالداری ، تزراع وزارت های فعالیت زا مهم بخش المللی بین های شیوه ،مالی وات تدارک مدیریت قانون

 ها بخش ایرس و مالی امور مدیریت ، پروژه ها مدیریت روی بیشتر اینرو، از .میدهد تشکیل را وآبیاری

 .گردیده است تمرکز دارد سروکار آن با محترم وزارت که

 مصرف معد. دبرسان بمصرف کرده دریافت مالیه وزارت از را که بودجۀ تمام نتوانسته محترم وزارت 

 وآبیاری یمالدار ، زراعت محترم وزارت توسط پالن بودجه واقعی غیر ترتیب نشاندهنده انکشافی بودجه

  ضعف ربیانگ و بوده بودجه مصرف مدیریت در کافی ظرفیت موجودیت عدم نمایانگر  رقم این که بوده

 ؤثریتمو مفیدیت اقتصادیت، باالی درنتیجه ،میباشد انکشافی های پروژه تطبیق و ریزی برنامه در

 .است گذاشته بجا منفی تأثیرات وزارت، کاری اهداف به ورسیدن
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 سیستم در صاتونواق خالءها ، دروزارت زراعت ، مالداری وآبیاری عملکرد تفتیش تیم ازاثربازرسی

 مشاهده داخلی تفتیش و ها پروژه مدیریت ، تدارکات مدیریت ، بشری منابع مدیریت مالی، مدیریت

 که قرار ذیل طور فشرده به آن اشاره می گردد:  گردید

 تاالحال که دارد وجود پرسونل های کمبودی واجیران مامورین دربخش زراعت، مالداری وآبیاری دروزارت

 است. نگردیده مرفوع

 با( ومفیدیت مؤثریت ، اقتصادیت) اصل سه بخشیدن تحقق عملکرد تفتیش های گی ازویژه یکی

 فعالیت به دررابطه باوجودیکه بنأ باشد نتیجه یک دارای که بوده فعالیت یک وکیفیت تکمی درنظرداشت

 زراعتی، تحقیقات فارمهای وتوسعه ءاحیا( 390331)نمبر بذری، های تخم( 390258) نمبر های پروژه

 تنظیم( 390598)ونمبر آبیاری های زیرساخت( 390497)نمبر ، ها سردخانه احداث( 390677)نمبر

ولی خال ها و نواقصات متعددی در عملکرد مسنولین در  ، رسیده بمصرف هنگفت مبالغ ، مزرعهدر آب

 منجانب متذکره ی ها پروژه ونواقصات ها خالء دررفع هرگاهقبال پروژه های یاده شده موجود بوده، 

 مؤثریتو مفیدیت شده انجام های وفعالیت مطروحه اهداف ، نگردد اتخاذ الزم تدابیر مربوطه بخشهای

 .داشت نخواهد درقبال را الزم

 انتقال خریداری، تهیه، بابت ، مالداری وآبیاریزراعت وزارت تأازاجرا توسط تیم تفتیش که بازرسی

 وزارت داخلی کنترول سیستم عملکرد که شد وانمود درنتیجه گرفت صورت بذری های تخم وتوزیع

زیادی در  نواقصات بذری های تخم پروژه اهداف هب دستیابی و برتطبیق مبنی ومالداری آبیاری زراعت،

 ، شده تعهد درمحل گندم و غیره مواد زراعتی دهی تحویل عدم مانند نفس فعالیت ها موجود بوده،

 دهی تسلیم ،عدم کشت فصل زمان به مطابق دهی تحویل ،عدم شده تعین ازمقدار کمتر دهی تحویل

 ثریتؤم که دیگر نواقصات برخی و، ها ولسوالی و قریه ازطریق اسناد مراحل طی عدم مستحق، دهقان به

 سکتور رشد ممد، درکار وقت جزضیاع تأاجرا چنین قرار داده است، سوالتحت  را پروژه مفیدیتو

 بود. نخواهد اقین،ـده برای زندگی باشرایط زراعت

 نمایشی تقطعا وقصبات، ءقرا درداخل ،همگانی واستفاده بذری های تخم شتربی بهترو ترویج جهت

 باالی ،بذری گندم حاصل رفع از بعد و کشت زراعت اداره نظر تحت ،هرقریه در دهاقین های درملکیت

 بخشیدهء ارتقا خودرا تولیدات سطح بتوانند دهاقین تا ،شود قرارداده جنس یا قیمت دربدل دهاقین

 تسلیمی جنس الی ازآغ وتدارک تهیه از که را پرمصرف پروسه جای ، تاآورند بدست بیشتری وعواید

  .گرددمبدل  اقتصادی جویی صرفه به ها چالش با نهمآ، معینه  محلدر
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های زراعتی دارد، باید  ءباوجودیکه وزارت زراعت ، مالداری وآبیاری درتشکیل خویش بنام ریاست زیربنا

مالی مصرف وجوه  ، دیزاین نقشه های مکمل وبرآورد ثانی چنین پروژه های ساختمانی عظیم باطرح

 تطبیق آن وزارت می باشد،ولیت عام وتام ازطریق وزارت محترم امورشهرسازی که مکلفیت ومسؤرا گزاف 

 شکل موثر آن مورد استفاده قرار گیرد. به تا سرمایه ملی کشور ،نماید

 وراپور درتهیه که والیات زراعت های ریاست بخصوص وزارت  مربوط های ریاست داخلی کنترول سیستم

دارند  مکلفیت قراردادکننده های شرکت فعالیتهای به مرتبط اسناد وسایر ( ها7 م ، ها رنامهبا) دهی

 عدم پیرامون وزارت درسطح داخلی تفتیش ریاست های وفعالیت اجراأت ، بهمین ترتیبضعیف بوده

 شتفتی ریاست چنانچه، بوده چالش دارای اختیاری وغیر اختیاری از اعم انکشافی های پروژه بازرسی

 هیچگونه و ننموده خطرتعیین ساسبه ا را خویش بازرسی پالن وآبیاری مالداری ، زراعت وزارت داخلی

 انجام بوده، وزارت زراعت ، مالداری وآبیاری پالن تفتیش در تحت پوشش که های پروژه ازتمام بازرسی

 . ریاست تفتیش داخلی می باشد ضعیف مدیریت دهنده نشان ، چنین عملکرد،است نداده

 

 با احترام

 

  عضو گروپ     عضو گروپ     گروپ آمر 

 "یوسفی "حیات اهلل     "وفا  "محمد شریف      "تائب  "قا آنور 

          

 

 

 

      

 

    


