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 اصطالحات 

، آبیاری و مالداری پروژ تهیه و توزیع تخم های اصطالحات و اختصارات استفاده شده در متن گزارش، پیرامون تفتیش عملکرد وزارت

 کود کیمیاوی:بذری و 
 

 

   

 Supreme Audit Office SAO اداره عالی تفتیش

 سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش انتوسای
International Organization   of 

Supreme Audit 

Institutions 

INTOSAI 

 معیار های بین المللی نهادی های عالی تفتیش
International Standards of 

Supreme Audit 

Institutions 

ISSAI 

 مالی شدهیاستانداردهای بین المللی گزار
International Financial Reporting 

Standards IFRS 

 Ministry,Agriculture irrigation ، آبیاری و مالداریوزارت زراعت

and Livestock 
MAIL 

  Variety  گندمنوع 

 Di - ammonium Phosphate            DAP   کود کیمیاوی امونیا

  



 

2 
 

 ریاست تفتیش عملکرد و محیط زیست /  اداره عالی تفتیش 

 مقدمه

درآمد   (%31) ،اندیزراعت و مالدار شهیمردم مشغول پ( %80) ، آبیاری و مالداریزراعت وزارت بوده که مطابق آمار یکشور زراعت کیافغانستان 

. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در زراعتی تشکیل میدهدبخش زیادی از صادرات افغانستان را اقالم ، دیآیبدست م یاز محصوالت زراعت یمل

 تیو تقو یعیمنابع طب تیریاز دهقانان، مد تیبه منظور حما اسالمی افغانستان روی توسعه و بهتر سازی زراعت، مالداری و باغداری امارتتشکیل 

محصوالت  تیبرتر، تقو یارزش اقتصاد یدارا یها کشت یو معرف یجیترو یهاوزارت زراعت، عبارت از تالش یها برنامه. کار میکنداقتصاد 

 یابیبازار یآورو صادرات با فراهم یاقتصاد زراعت ها،فیکوپرات تیتقو یها برنامه ها،نیمتناسب با زم یزراعت یلوژاشناساندن و نشر تکن ،یسنت

نهادها  نیدارد. ا یامور زراعت تیآمر کی یزراعت و در هر ولسوال استیر کی تیدر مرکز و در هر وال یاساختار گسترده زراعت وزارت .میباشد

 شیدهقانان، باغداران و مالداران و افزا آموزش ،یکردن باغدار رفتهشیحاصالت، پ شیکشت و کار، افزا یهاروش یسازبهبود و مدرن ینهیدر زم

 .کنندیم تیفعال داتیتول

اسالمی افغانستان است که توسط وزارت زراعت، آبیاری و  امارتیکی از پروژه های انکشافی  کیمیاوی پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود

هدف اساسی این برنامه افزایش سطح تولید گندم و شالی با ، مالداری برای افزایش کمیت و کیفیت حاصالت محصوالت زراعتی تطبیق میگردد

 مینأت)شالی( و توزیع ماشین آالت زراعتی به عنوان عوامل تولید، بهبود وضع معیشت دهاقین و  بذریاستفاده از توزیع کود کیمیاوی یوریا، تخم 

 مصونیت غذایی در کشور و همچنان در راستایی اهداف پایدار برای انکشاف دوامدار اقتصادی، فقرزادیی، تقلیل در کشت و تولید مواد مخدر و

 رقابت در بازار میباشد.

 شیعملکرد مورد تفت دیرا از د تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاویاتخاذ نمود، تا پروژه  میموضوع، تصم تیبنا بر اهم شیتفت یاداره عال

 اده قرار د ینیمشاهده ع و یابیارزمورد  1400الی  1397های سال  را طی  ثریت، مفیدیت و اقتصادیت پروژهمؤ یچگونگ شیتفت نیقرار دهد.  ا

 است. دهیگرد هیگزارش ارا نیدر ا لیبه تفص شیتفت جیکه نتا

و  شیتفت یها اریمنابع مع ش،یاهداف تفت ،تفتیش انتخاب موضوع آبیاری و مالداری، ،وزارت زراعتمعلومات راجع به بخش اول این گزارش 

 جهینت ،شیتفت یها افتهی رامونیبخش سوم پاسخ مرجع پ تفتیش، یها افتهی رندهیگزارش دربر گ نیبخش دوم ا ،بوده شیتفت یها تیمحدود

 .می باشددر بر گیرنده ضمایم گزارش و بخش چهارم  یریگ

  خالصه یافته های تفتیش

پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی مشاهده گردید که  ،مؤظفهیئت  توسطدر اثر بازرسی اسناد و معلومات جمع آوری شده 

اهداف پروژه به طور کلی و مفید تا باعث گردیده  ،تثبیت دهاقین، توزیع، نظارت و ارزیابی، مصارف بودجه داشتهپروژه مشکالت و کاستی های در 

 به دست نیاید.

در اثر بررسی اسناد : یاویمیو کود ک یبذر یتخم ها عیو توز هیپروژه ته قیجامع و دق یو پالن گذار یزیضعف در برنامه ر .1

رسید که برنامه ریزی دقیق و معیاری به منظور عملی نمودن  هبه مشاهدمنجانب پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی 

صورت نگرفته است. اهداف، مقاصد، فعالیت های پروژه به گونه درست طرح ریزی نگردیده، پالن های عملیاتی،  ءپروژه متذکره از ابتدا

  نظارتی و کنترول در قسمت تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی در نظر گرفته نشده است. 

غرض کشت  نیبه دهاق نیدر زمان مع یاویمیو کود ک یبذر یمراحل قرار داد، انتقال و مواصلت تخم ها یدر ط تأخیر .2

و کود  یبذر یتخم ها تدارکات عقد شده یها قرار دادست یل در اسناد مشاهده گردید که یدر اثر بررس :یو خزان یبهار نیکمپا

 در زمان کشت به دهاقین نرسیده است ی تهیه و تدارک تخم های بذری و کود کیمیاویاکثر قرار دادها 1398 یسال مال رد یاویمیک

 صورت گرفته است. تأخیرو در طی مراحل اسناد تدارکاتی 
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 یدر اثر بررس :وردگ( دانی)غور، بغالن و م اتیدر سه وال یتن تخم بذر کی( متر220.6نشدن مقدار ) عیو توز ماندنیباق .3

و به دهاقین نرسیده  مانده یباق عیاز توز کشور تیدر سه وال یبذر های تخمزیاد مقدار  1399در سال  اسناد مشاهده گردید اینکه

 .است گردیدههم غارت  یو مقدار عیتوز در والیات یدیبدون سبسا یبذر یتخم ها یمقدار که ،است

از  یاویمیو کود ک یبذر یتخم ها عیو توز هیپروژه ته یدیپول سبسا یجهت جمع آور قیثر و دقؤم ستمیس کینبود  .4

پول 1398 الی  1395طی سالهایکه  دیمشاهده گرد یاویمیو کود ک یبذر یتخم ها عیو توز هیاسناد پروژه ته یدر اثر بررس: نیدهاق

  .دهینگرد یجمع آورباقیمانده و  افغانی (71,896,479)مبلغ  یدیسبسا یها

در اثر بررسی  :شده نییخارج از اهداف تع یاویمیو کود ک یبذر یتخم ها عیو توز هیمعقول از بودجه پروژه ته ریمصارف غ .5

پروژه جا داده شده و از پول اهداف غیر مرتبط به  مصرفی پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی مشاهده گردید که موارد

 افغانی طی سال های گذشته (25,198,962) مبلغ در لیست حواله جات پروژه مشاهده میگردد طوریکهرسیده است،  پروژه به مصرف

 از پول پروژه برخالف اهداف آن به مصرف رسیده است. (1399-1397)

در اثر بررسی اسناد  کیمیاوی توسط ریاست نظارت و ارزیابی:عدم نظارت و ارزیابی مستقالنه  پروژه تخم های بذری و کود  .6

پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی مشاهده گردیده که ریاست محترم نظارت و ارزیابی از پروژه تخم های بذری گندم 

 .در مرکز و والیات کشور به طور مستقالنه نظارت نکرده است

در اثر بررسی اسناد پروژه تهیه و توزیع تخم های  :نیدهاق یبرا یاویمیو کود ک یبذر یخم هات عیدر اسناد توز تینبود شفاف .7

بذری و کود کیمیاوی در ریاست زراعت کابل مشاهده گردید که اسناد توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی دارای اسناد حمایوی 

 .هویت دهاقین را نداشته است

که طور نمونه از اسناد  اقیناز جمله ده ی انجام شده:سروتحقق معیار انتخاب دهاقین و مستفید نشدن دهاقین طبق عدم  .8

مصاحبه  تفتیش انتخاب گردیده بود ئتیهتوسط  1398و  1397توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی والیت کابل طی سال های 

تخم دریافت کرده اند و غیره  ه اندزمین زراعتی نداشتکه  دهاقینتعداد  اما نکرده اند،دهاقین اصالً تخم دریافت از تعداد  صورت گرفت،

 .موارد دیگر

ضعف در حفظ و نگهداری آمار و ارقام جامع و بروز به گونه کافی و مناسب  و عدم داشتن یک دیتابیس جامع در رابطه به  .9

و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی مشاهده گردید که یک  در اثر بررسی اسناد پروژه تهیه تعداد دهاقین در سطح کشور:

در ریاست  1400الی  1388سال بذری و کود کیمیاوی از آغاز پروژه  یدیتابیس کلی از ارقام و امار تعداد دهاقین کشور که تخم ها

 .محترم عمومی ترویج انکشاف زراعتی وجود نداشته است

در اثر بررسی پروژه تهیه و توزیع  ی:بذر یتخم ها عیغله جات در قسمت توز استیبا ر یتیوال یها استیر یعدم همآهنگ .10

تخم های بذری و کود کیمیاوی مشاهده گردیده که ریاست غله جات با ریاست های زراعت والیات جهت تطبیق پروژه هماهنگی نداشته 

نزد ریاست غله جات موجود نمی باشد و خالف طرزالعمل  روژهپ یها تیهفته وار، ماهوار، ربعوار، و ساالنه از فعالاسناد توزیع، راپور 

 اجراآت نموده است. 

بررسی  اثردر  تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی:خالف اهداف پروژه  ی( تن کارمندان قرار داد3تقرر تعداد ) .11

 یکه کارمندان متذکره در پروژه تخم ها کندیم ءاجرا فهیوظ ی در پروژهقرار داد( تن کارمندان 3اسناد مشاهده گردید که به تعداد )

 .کرده اند افتیپروژه خالف اهداف پروژه در نیاز بودجه هم  ازاتیحقوق و امت ینداشته ول تیفعال یاویمیو کود ک یبذر

 بررسیدر اثر  :1400استخدام کارآموزان در پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی به صورت غیر مؤثر در سال  .12

بدون رقابت آزاد، خالف رشته و  به اساس حکم مقام اداره، کارآموزان در پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری  اسناد  مشاهده گردید

 اشخاصی که تجربه کاری داشته اند تعیین گردیده اند. 
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 خالصه سفارشهای تفتیش 

میعاد زمانی جهت 

 تطبیق سفارش
 سفارش ها

 

شماره 

 یافته

- 

وزارت محترم زراعت و ریاست های مربوطه به خصوص ریاست محترم غله جات به منظور عملی نمودن همچو پروژه ها 

ژ های پروو عملی نمودن  ءدر قدم نخست باید برنامه ریزی و پالن گذاری دقیق نماید. طرح واضح و روشن جهت اجرا

آن عملی نمودن همچو پروژه ها بدون در نظر داشت پالن  را باید در مراحل ابتدایی روی دست گیرد، در غیر مورد نظر

 ثریت و نتایج مطلوب در قبال ندارد. ؤو برنامه منظم به جز ضیاع منابع عامه، م

1 

- 

 یکشور را مطابق پالن ها نیگندم دهاق یبذر یدارد تا ضرورت تخم ها تیفمکل یو مالدار یاریوزارت محترم زراعت، آب

غرض  یبا اداره محترم تدارکات مل یو در هماهنگتکمیل پروسه آنرا  یو خزان یکشت بهار نیقبل از آغاز کمپا یتدارکات

و مطابق به  دعقد و پروسه اکمال آن آغاز گرد نیدادها در زمان مع رارتا ق ندیبه آن  اداره محترم ارسال نما یمنظور

 . ندیبه کشت آن اقدام نما نیدهاق ،کشور یمیاقل طیشرا

2 

- 
در  نیدهاق یو سرو هیگندم را مطابق سهم یبذر یتا تخم ها دهند تیهدا اتیزراعت وال یها استیبه روزرات محترم 

و ریاست های متذکره مکلف اند تا در حفظ و نگهداری دارایی های عامه خصوصًا  آن بدسترس شان قرار دهند نیزمان مع

 .غیر منقول عامه توجه جدی نمایندتخم های بذری و سایر دارایی های منقول و 

3 

ماه 3  

ریاست محترم مالی و حسابی نیاز دارد تا وضعیت را از حالت موجود به حالت مطلوب تغییر دهد. نیاز است تا سیستم 

ثر و میکانیزم مشخص به منظور جمع آوری پول سبسایدی ترتیب و ایجاد گردد تا پول سبسایدی نزد افراد و اشخاص ؤم

و در نماید  شناسائی ،این باقی نماند. ریاست محترم مالی و حسابی اشخاصی که پول را  تحویل دولت نکرده اندبعد از 

اشخاص حاضر به پرداخت پول  کهیدر صورت .( ماه پول را جمع آوری نموده و به حساب دولت انتقال نمایند3مدت )

 .دنگرد یمعرف ییو قضا یعدل یباشند به ارگانها ینم یدیسبسا

4 

ولین وزارت و ریاست محترم عمومی ترویج و انکشاف زراعت منبعد در مصارف بودجه اختصاص داده شده پروژه، ؤمس -

 مطابق به اهداف آن دقت الزم نماید و از مصارف خالف اهداف پروژه جدًا جلوگیری بعمل آورد.
5 

ماه 4  

پروژه تخم بذری و کود کیمیاوی در سطح وزارت در  ریاست نظارت و ارزیابی از فعالیت های تمامی پروژه ها به شمول

مرکز و والیات مطابق به پالن و برنامه منظم با در نظرداشت شرایط موجود، ارزیابی و نظارت نماید. مشخصاً وزارت محترم 

رزیابی نتایج او ریاست نظارت و ارزیابی از نتایج فعالیت های پروژه تخم های بذری از زمان آغاز الی انجام به گونه دقیق 

 پروژه را انجام دهد.

6 

ماه  3  

وزارت محترم و ریاست محترم زراعت کابل در قسمت توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی باید مطابق شرایط وضع 

شده، اجراآت نماید. تعهد نامه باید از دهاقین اخذ گردد. هویت و شهرت مکمل دهاقین باید به گونه کامپیوتر شامل 

مشخص گردد. به منظور تنظیم امور بهتر توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی نیاز است تا میکانیزم مشخص دیتابیس 

  وضع و عملی گردد.

7 

ماه  6 خم های بذری و کود زراعتی بانک اطالعاتی معیاری در رابطه به فعالیت های پروژهء توزیع ت ریاست محترم عمومی ترویج 

 هنگی ریاست های زراعت والیات از شروع پروژه  الی ختم پروژه ایجاد نماید. کیمیاوی را در همآ
8 

روز  15  
مطابق طرزالعمل پروژه  ندهیدر آ هند تاد تیهدا اتیزراعت وال یها استیروزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری ب

پروژه را  یها تیراپور هفته وار، ماهوار، ربعوار، و ساالنه فعال ع،یاسناد توز یاویمیو کود ک یبذر یتخم ها عیو توز هیته

 سازند. کیغله جات شر استیبه ر

9 

- 

در  نماید. یروژه خود دارپاهداف از خارج  در مربوطات اشخاص از استخداموزارت محترم زراعت ریاست منابع بشری 

 یگردد تا با مقامات همکار ادیجا یخود وزارت بست ها لیدر تشک دیگردد با یبه همچو افراد احساس م ازین کهیصورت

 .ه مصرف برسدببه هدف مطلوب پروژه باید  منابع اختصاص داده شده .ندینما
10 
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ماه  1  

بت آزاد و به طی رقا ریاست محترم منابع بشری منبعد احکام مقامات ذیصالح را جداً مد نظر گرفته و کارآموزان را 

تجربه کاری  کسبزمینه صورت شفاف با در نظر داشت مرتبط بودن رشته تحصیلی و نبود تجربه کاری استخدام نماید تا 

ید. مقام محترم خالف شرایط استخدام، جداً خودداری نما کارآموزان قرراز تبرای محصلین جدید الفارغ مساعد گردد و 

جزای تأدیبی  ولین منابع بشری برای افراد ذیدخل در پروسه استخدام کارآموزانؤوزارت به نسبت عملکرد نامناسب مس

 در نظر گیرد و به اداره عالی تفتیش اطمینان دهند.  

11 

 

 نتیجه گیری     

ر مرکز  و د سال می شود (13ه مدت )با وجود ک پروژه متذکره، رسیدبعد از بررسی و ارزیابی پروژه تخم های بذری و کود کیمیاوی به مشاهده 

 ثریتمؤتطبیق نگردیده و  مفیدوزارت محترم زراعت مالداری و آبیاری به گونه پروژه و ولین ؤضعف مدیریتی مسبنابر  والیات تطبیق می گردد 

 الزم در قبال نداشته است. 

و برنامه ریزی  ذاریپالنگ کیمیاوی بذری و کودبه منظور تطبیق فعالیت های پروژه تهیه و توزیع تخم های  که دهد ینشان م شیتفت یها افتهی

ترتیب و عملی ترولی پالن های تطبیقی، نظارتی و کن است. طرح و برنامه جامع به منظور عملی نمودن پروژه موجود نبوده، منظم صورت نگرفته

ین و عملی نگردیده تعی پالن های تطبیقی، نظارتی و کنترولیاهداف، مقاصد و فعالیت های پروژه به گونه معیاری با در نظر داشت  .نگردیده

اری دقیق باعث در برنامه ریزی و پالن گذ است. همآهنگی الزم میان ریاست های زراعت والیات و مرکز وزارت خیلی ضعیف بوده است. ضعف

قرارداد های تأخیر  نشود و در عقد ی در اختیار دهاقین قرار دادهو خزان یبهار نیکمپاتخم های بذری در زمان معین )فصل کشت(  گردیده تا

ثریت ؤی گردد و ممگذشت زمان در کیفیت آن تغییرات رو نما  با که گیرددر سال بعد مورد استفاده قرار  صورت گیرد و تخم های اصالح شده

وزیع باقی مانده که تاز  وردگ( دانی)غور، بغالن و مت یدر سه وال یتن تخم بذر کی( متر220.6) مقدارالزم در قبال نداشته. به همین ترتیب 

طرف(  بدین 1395افغانی پول سبسایدی از سال های قبل )( 71,896,479مبلغ )افزون بر آن ولین می باشد. ؤنشاندهنده ضعف مدیریتی مس

 محترم زراعت زارتوولین پروژه و ؤنزد افراد و اشخاص باقی مانده و جمع آوری نگردیده است و امکان حیف میل آن خیلی متصور می باشد. مس

دهاقین  زراعتأسیس در کشت و تا معلوم گردد که آیا پروژه از بدو تو نتایچ پروژه آمار و ارقام در دست ندارند و معلومات وجود ندارد  مؤثریتاز 

ه رکن مهم و ارزنده در کپروژه آگاهی ندارند و ارزیابی نتایج پروژه  مؤثریتو عدم  مؤثریتاز  مسؤولینتأثیر مثبت به وجود آورده و یاخیر و 

که چنین ه مصرف رسیده به خالف اهداف پروژ بودجه پروژه الحظه رسید کهبه م بر آن عالوهمدیریت پروژه به حساب می رود را انجام نداده اند. 

 ته می شود. صارف غیر معقول پنداشمچنین  وپروژه را تحت سوال قرار داده  مؤثریتبوده، در تضاد با اهداف پروژه  مسؤولینعملکرد 

گونه درست مستند سازی نگردیده است. در بخش مدیریت منابع بشری به مالحطه رسید که  اقین بههبرای داسناد توزیع تخم های بذری 

 کارمندان خالف شرایط وضع شده در الیحه وظایف، استخدام گردیده اند. 

د تا در احساس می گرداز چنین وضعیت معلوم می گردد که در قسمت مدیریت و سازماندهی پروژه توجه الزم صورت نگرفته است و نیاز جدی 

پروژه متذکره به گونه  نظارتی قوی ایجاد شود تا برنامه های. میکانیزم و راه کار های مدیریتی معیاری و رو نما گرددوضعیت تغییرات اساسی 

شده، ، مفید و اقتصادی تطبیق گردد، در غیر آن در صورتیکه پروژه به وضعیت کنونی ادامه پیدا نماید، مصارف و بودجه اختصاص داده مؤثر

 ضایع بودجه دولت دانسته می شود. 
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 هدر  .13

 بخش اول

 

 تفتیش راجع به معلومات
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 (MAIL) وزارت زراعت، آبیاری و مالداریمعلومات در باره 

زراعت،  یساز توسعه و مدرن یخانه رو وزارت نیافغانستان است، ا یاسالم امارت یها خانه از وزارت یکی یو مالدار یاریوزارت زراعت آب

به  نظر اتیوزارت در مرکز و وال التیکرد و تشک ءمستقل زراعت به وزارت زراعت ارتقا استیر 1327درسال  .کندیکار م یو باغدار یمالدار

 هیانواع مختلف نباتات، ترب ریو تکث هیترب شد تا در سیسأت یزراعت یهافارم یاعل یها بزرگ و حکومت اتیکرد. در وال دایپ تضرورت وسع

خدمات  گریاصالح شده و د یهاکنند. همچنان تخم تیفعال رهیقلبه وغ یهانیبپردازند و با ماش یخانگ یهابهتر و مرغ واناتیخوب، ح یهاشکل

هست  یزراعت افغانستان، نهادرو، وزارت نیو از ا دهدیکشور را شکل م تیدرصد جمع( 80) شتیمنبع مع . زراعتدیعرضه گرد نیبهتر به دهاق

 .کشت و کار است شدن زهیکانیحاصالت و م شیزراعت، افزا تیهم در تالش بهبود وضعیکه پ

 راه یاقتصاد زراعت تیو تقو یعیمنابع طب تیریاز دهقانان، مد تیبه منظور حما یو باغدار یزراعت، مالدار ینهیرا در زم ییها برنامه وزارت نیا

 ،یمحصوالت سنت تیبرتر، تقو یارزش اقتصاد یدارا یها کشت یو معرف یجیترو یهاوزارت زراعت، عبارت از تالش یها . برنامهکندیم یانداز

 .دارد یابیبازار یآورو صادرات با فراهم یاقتصاد زراعت ها، فیکوپرات تیتقو یها برنامه ها،نیمتناسب با زم یزراعت یلوژاشناساندن و نشر تکن

 ینهینهادها در زم نیدارد. ا یامور زراعت تیآمر کی ،یزراعت و در هر ولسوال استیر کی ت،یدر مرکز و در هر وال یاوزارت ساختار گسترده نیا

 یوعدهقانان، باغداران و مالداران و القاح مصن یدهآموزش ،یکردن باغدار رفتهشیحاصالت، پ شیکشت و کار، افزا یهاروش یسازبهبود و مدرن

 .کنندیم تیفعال یبهداشت یلبن داتیتول شیو افزا واناتیح

 

 معلومات درباره پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی

 یآالت زراعت نیماش عی( و توزی)شال یتخم بذر ا،یوری یاویمیکود ک عیبا استفاده از توز یگندم و شال دیسطح تول شیبرنامه افزا نیا یهدف اساس

انکشاف دوامدار  یبرا داریاهداف پا ییدر کشور و همچنان در راستا ییغذا تیمصون نیمأو ت نیدهاق شتیبهبود وضع مع د،یبه عنوان عوامل تول

 .باشدیمواد مخدر و رقابت در بازار م دیدر کشت و تول لیتقل ،ییفقرزاد ،یاقتصاد

 

 و کود کیمیاوی حاصالت گندم تخم های بذری( 1) تصویر شماره           
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  1398الی  1388جدول توزیع تخم های بذری برای دهاقین از سال 
 

 تعداد دهاقین مستفید شونده سال
مقدار تخم بذری توزیع شده به 

 متریک تن

 مقدار کود کیمیاوی به متریک تن

DAP یوریا 

1388 587,589   30,014  30,014   46,394  

1389 378,601  18,930   18,930   37,860  

1390 399,610  19,980   1,099   1,679  

1391 396,060  19,803   -     -    

1392 168,240  4,206   2,799   5,480  

1393 184,560  9,228   -     -    

1394 120,000  6,000   -     -    

1395 200,000  8,836   -     20,000  

1396 200,000  10,000   -     -    

1397 200,000  9,150   -    20,000   

1398 222,600 11,130 - - 

 131,413 52,842 147,277 3,057,260 مجموع

، جدول کلی مستفید پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی در افغانستان ، مقدار تخم های بذری و کود کیمیاوی توزیع شده درتعداد دهاقین مستفید شونده (1)جدول شماره 

 .درج میباشداین گزارش ( 1ه )شوندگان به سطح والیات در ضمیمه شمار

 فعالیت های پروژه:

ادامه پیدا کرد که بنابر مشکالت مالی توسط  1400آغاز و تا سال  1388پروژه تخم های بذری و کود کیمیاوی با حمایت مالی دولت در سال 

 دولت متوقف گردید، فعالیت های عمده پروژه قرار ذیل میباشد: 

  ؛والیت کشور( 34) دهاقین درخریداری گندم بذری از شرکت های عضو اتحادیه ملی شرکت های تخم های بذری، برای 

 ؛احداث قطعات نمایشی شالی 

 ؛احداث قطعات نمایشی گندم 

 ؛احداث قطعات نمایشی نباتات تیلی 

 ؛ایجاد کارخانه های پروسس نباتات تیلی  

 ؛ایجاد انجمن های نباتات تیلی 

 ؛کمک به اصالح کارگاه های کوچک پروسس نباتات تیلی 

  ؛انتقاالت و توزیع تخم های بذری گندم در والیات کشورنظارت و ارزیابی از پروسس 

  ؛والیت کشور ( 34)انتقاالت و توزیع گندم های بذری به 
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 تشکیل پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی  
 

کیمیاوی است در تشکیل خویش دارای سه ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی که تطبیق کننده پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود   

)آمریت نباتات صنعتی و تیلی، آمریت توسعه غله جات و آمریت توزیع تخم های بذری( میباشد. آمریت توزیع تخم های بذری در تشکیل  آمریت

بست خالی مدیر روابط با  ریاست توسعه غله جات دارای بک بست مدیر تفتیش مزرعه، یک بست مدیر روابط با اتحادیه تخم های بذری و یک

 1398تن، در سال ( 22) به تعداد 1397تحقیقات زراعتی و البراتوار میباشد. تشکیل مجموعی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی در سال 

تن کارمند قراردادی نیز ایفای وظیفه می نماید ، قابل  (3)تن میباشد در کنار آن به تعداد  (29) بتعداد 1399تن و در سال ( 22)به تعداد نیز 

 استخدام شده است. اًجدیددو تن کارمند  1399یک تن متقاعد و در سال  1398ذکر است که طی سال های متذکره تنها در سال 

 

 .تشکیل پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی( 2)جدول شماره     

 

  ) نمودار سازمانی ( چارت تشکیالتی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (نمودار سازمانی شعبات مربوط پروژه)     

 

 

 

 سال

 
 اجیران کارمندان تشکیل

 استخدام تقاعد بست های کمبود
 تعداد کارمندان قراردادی

 اجیران کارمندان اجیران کارمندان اجیران کارمندان

1399 29 26 3 8 0 0 0 2 0 3 

1398 22 20 2 3 0 1 0 0 0 4 

1397 22 20 2 3 0 0 0 0 0 4 

مالداریمعینیت زراعت و   

 ریاست عمومی ترویج  زراعتی

ریاست توسعه غله جات و نباتات  ریاست میکانیزه زراعتی

 صنعتی
 ریاست معیشت بدیل ریاست توسعه باغداری

 آمریت توسعه غله جات و حبوبات

 

 آمریت نباتات صنعتی و تیلی آمریت توزیع تخم های بذری

بذری های خممدیریت عمومی توزیع ت های  مدیریت عمومی هماهنگی توزیع تخم 

 بذری با مؤسسات
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 پروسه های کاری پروژه تخم های بذری و کود کیمیاوی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (پروسه تولید و وظایف شعبات مربوط)
 

 توزیع تخم های بذری و کود کیمیاویبودجه و مصارف پروژه تهیه و 

 .قرار ذیل نشان داده می شود1399 الی  1395طی سال های  بودجه پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی
 

 

 1399الی  1395بودجه و مصارف پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی طی سال های ( 1شماره ) گراف     

1395 1396 1397 1398 1399

تخصیصات واصله 965,826,563 523,337,352 1,024,000,000 655,306,000 138,919,519

مصارف حقیقی 906,430,166 470,118,168 990,778,071 647,967,833 95,816,714

باقیمانده 75,244,655 59,630,598 33,221,929 7,338,167 43,102,805

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000
ل  سا ز  ا ی  و ا می کی کود  و  ی  ر ذ ب یی  ها م  تخ ژه  رو پ رف  صا م و  ودجه  1395ب

ی  ل نی1399ا غا ف ا ه  ب

تخصیصات واصله مصارف حقیقی باقیمانده
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اقی مانده و به مصرف بدر هر سال  تخصیصات واصله پروژه ملیون افغانی( 43) حد اوسط طی پنج سال در حدودقسمیکه در دیاگرام فوق مشاهده می گردد 

 ه است.جزئیات بیشتر آن در جدول ذیل انعکاس یافت آن طی پنج سال به مصرف نرسیده است.فیصد ( 10.8) که از مجموع تخصیصات واصله حدودنرسیده 

 سال
 اصل منظوری

 بودجه

تخصیصات 

 واصله
 فیصدی مصرف باقیمانده مصارف حقیقی

1395 981,674,821 965,826,563 906,430,166 75,244,655 92% 

1396 529,748,766 523,337,352 470,118,168 59,630,598 89% 

1397 1,024,000,000 1,024,000,000 990,778,071 33,221,929 97% 

1398 655,306,000 655,306,000 647,967,833 7,338,167 99% 

1399 138,919,519 138,919,519 95,816,714 43,102,805 69% 

 ندارد ندارد ندارد ندارد 700,000,000 1400

 (2)جدول شماره   

 جریان جمع آوری حاصالت گندم بذری (2)تصویر شماره 

 

 تفتیشموضوع انتخاب 

کشور را تشکیل میدهد که پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی یکی از اساسی ترین پروژه های دولت  زراعت بخش عمده اقتصاد

پروژه تخم های بذری تطبیق  عرصهمنحیث نهاد دولتی در  و مالداری یآبیار ،وزارت زراعتاز اینکه  برای بهترسازی محصوالت زراعتی میباشد

پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی  تا نمود تصمیم اتخاذ بر اهمیت موضوعبناتفتیش اداره عالی  لذا ،و کود ایفای وظیفه میکند

 .قرار دهد بررسیمورد عملکرد تفتیش از دید را  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
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 اهداف تفتیش

 یاویمیو کود ک یبذر ییتخم ها عیو توز هیپروژه ته تیو اقتصاد تیدیمف ت،یمؤثر  یچگونگ یابیارز. 

 ر؟یخ ایاست  دهیبه مصرف رس یپروژه به گونه اقتصاد یداده شده برا صیبودجه تخص ایآ نکهیا یابیارز 

 دست گرفته شده و در عمل  یرو یعمل یها زمیکانیمنظم و م ستمیس یاویمیو کود ک یبذر یتخم ها عیبه منظور توز نکهیا یابیارز

 ر؟یخ ایاست  دهیگرد قیتطب

 ر؟یخ ایاست  دهیو اهداف پروژه بر آورده گرد شده ثر واقعؤم اتیدر وال یماویو کود ک یبذر یتخم ها عیتوز نکهیا یابیارز 

 منابع معیارهای تفتیش

 معیار تفتیش شامل موارد ذیل میباشد:

 (؛1388) یبذر یقانون تخم ها 

 (؛2012) یبذر یتخم ها یسیپال  

 ؛(1392) یاویمیک یشده و کودها قیتصد یگندم بذر یتخمها عیتدارک، توز ه،یته طرزالعمل 

 (؛1400، 1399، 1398، 1397) پروژه پروپوزل 

 ؛(1395) قانون و طرزالعمل تدارکات 

  معیارات بین المللیIFRS  وINTOSAI؛ 

 ؛(1399) قانون اداره عالی تفتیش 

 محدودیت های تفتیش

 میباشد:محدودیت ها در جریان تفتیش شامل موارد ذیل 

 ؛ ریاست غله جاتگ و پراگندگی  اسناد در یغیر منظم بودن سیستم فایلن 

  مؤظف بررسی توسط بخش های مربوطه؛  هیئتدر ارائه جوابات استعالم های  تأخیر 

  شماره هایحواله عدم ارایه اسناد مالی و تدارکاتی پروژه تخم های بذری و کودکیمیاوی توسط ریاست های مالی و تدارکات؛ 

(357 ،403 ،588 ،951،337 ،960 ،956 ،953 ،1003 ،1347 ،1441 ،1566 ،1565 ،2170 ،2274 ،2495 ،

، 717،1009، 622، 584، 560، 274، 312، 193،202، 149، 101شماره ) های، حواله 1397از سال ( 2693، 2694

1148 ،1154،1396 ،1411 ،1600 ،1801،2062،2173،2259 ،2282،2330،2329 ،2358، 2565 ،2603 ،

، 988، 883، 790، 711، 533،538، 230، 232)شماره  هایحواله و  1398( از سال  2861، 2599، 2653، 2634

1280 ،1310 ،1346 ،1560 ،1579 ،1626،1789 ،1866 ،1870 ،1869 ،1945 ،2069 ،2071 ،2134 ،2081 ،

ظف انتخاب گردید ؤم هیئتتوسط  نمونه منحیث 1399( از سال 2296، 2284، 2173، 2136، 2120، 2093، 2082

، 2693، 2495، 1441، 1003، 588،951،953شماره ) هایاما بنابر عدم همکاری ریاست مالی و حسابی تنها حواله 

ارایه  ها( به دسترس هیئت قرار داده شد و متباقی حواله 1566و  1565، 403، 357، 337، 2170، 2274، 2694

پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری به هیئت مؤظف بنابر عدم ( 1399الی1397ی سالهای قراردادها. عالوه بر آن نگردید

زیر بنا محول گردید سکتور موضوع به ریاست تفتیش نیز به دسترس هیئت قرار داده نشد.  همکاری ریاست تهیه و تدارکات

مورد پیگیری قرار شامل و در بررسی های پالنی  ،بررسی نشده باشد رتیکه حواله ها و قرارداد ها در سال های قبلدر صو

 گیرد. 
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  و ریاست  یابیریاست نظارت و ارز ،تدارکاتتهیه و توسط ریاست  ،هیئت مؤظف (1881)و  (1861شماره )یه های استعالم مفقود شدن

  ؛غله جات

 ( هیئت 954(، )953(، )952(، )951(، )1899(، )1892عدم ارایه استعالمیه های شماره ،)؛مؤظف 

  ؛افزایش مرض کرونارخصتی کارمندان از اثر 

 ؛تحوالت سیاسی 

  ؛ی و کود کیمیاویمایوی توزیع تخم های بذرح، اسناد نیدر رابطه به تعداد دهاق قیآمار و ارقام دقنبود یک دیتابیس جامع 

 ؛عدم نظارت و ارزیابی پروژه توسط ریاست نظارت و ارزیابی 

  ؛و کود کیمیاوی والیات و عدم ارایه آن توسط ریاست های زراعت والیاتنبود اسناد توزیع تخم های بذری 
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 بخش دوم

 یافته های تفتیش
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   (1یافته شماره )

 پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاویو دقیق  جامعضعف در برنامه ریزی و پالن گذاری عنوان یافته: 
 

 معیار

ه به منظور مدیریت معیاری و بهتر پروژه نیاز است تا برنامه ریزی و پالن گذاری دقیق در چوکات طرح واضح و روشن روی دست گرفته شود تا ب

 و نظارتی در نظر گرفته شود.   تطبیقی های پالن ،نتایج متوقعه قابل اندازی گیری،و ، مقاصد، فعالیت ها، شاخص های کلیدی اهدافاساس آن 
 

 التح

و  در اثر بررسی اسناد به مالحظه رسید که به منظور عملی نمودن پروژه توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی برنامه ریزی و پالن گذاری دقیق

منظم صورت نگرفته است. اهداف، مقاصد، فعالیت ها، پالن های تطبیقی، پالن های کنترولی و نظارتی پروژه به گونه مشخص و واضح طرح ریزی 

( همه ساله وجوه و تخصیصات را از طریق وزارت محترم مالیه دریافت نموده که 4( و )ب 3دیده است. پروژه مذکور به اساس فورم های )ب نگر

، پالن تطبیقی، پالن ها در فورم های متذکره اهداف پروژه به شکل عمومی انعکاس داده شده است. اهداف و مقاصد پروژه، فعالیت ها و شاخص

کاهش خطرات، پالن نظارت و ارزیابی، کنترول محدودیت های پروژه، جدول زمانی تطبیق پروژه اصاًل طرح ریزی نگردیده است. از کنترول و 

چنین وضعیت معلوم می گردد که در کل برنامه ریزی معیاری و منظم غرض تطبیق و عملی نمودن پروژه از مراحل آغاز پروژه در نظر گرفته 

  نشده است.
 

 علت

 .پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری در قسمت برنامه ریزی و پالن گذاری ضعیف پروژه متذکره مسؤولینغله جات و مدیریتی ریاست ضعف 
 

 تأثیرات

دد.  ضعف در برنامه ریزی و پالن گذاری پروژه باعث گردیده است تا فعالیت های پروژه و اهداف پروژه به گونه مکمل و مطلوب عملی و تطبیق نگر

، نیدهاق شتیبهبود وضع مع ،یگندم و شال دیسطح تول شیافزامساعی مشترک و نقش که پروژه متذکره با سایر سکتور ها و پروژه ها در قسمت 

دارد، ضعف برنامه ریزی دقیق یکی از جمله  مواد مخدر دیدر کشت و تول لیتقل ،ییفقرزاد ،یانکشاف دوامدار اقتصاد، ییغذا تیمصون نیمأت

 مؤثرعوامل تأثیرگذار می باشد که باعث شده تا به این اهداف و مقاصد مشترک به گونه مکمل دست پیدا ننماید و اهداف پروژه به گونه مطلوب و 

 نیاید.  بدست
 

 پاسخ مرجع
 

هیئت نگاشته اند اینکه: پروپوزل و پالن های مالی پروژه توزیع تخم های  4/3/1400( مؤرخ 01878بخش مربوطه به پاسخ استعالم شماره )

برعالوه آن کدام پروپوزل بذری آنگونه که فارمت آن از مرجع مربوطه به دسترس این آمریت قرار گرفته است، قبالً به اختیار شما قرار گرفته بود 

های دیگر در اختیار این ریاست قرار ندارد، اهداف و فعالیت های پروژه توزیع و تخم بذری معموالً در پروپوزل تذکر داده میشود که درج پالن

قتصادی دهاقین و افزایش ارسالی، بشما میباشد که شامل دسترسی دهاقین به تخم بذری گندم، افزایش حاصالت در فی واحد زمین، تقویه بنیه ا

حاصالت گندم در مارکیت میباشد همچنان توزیع تخم های بذری گندم برای دهاقین و توزیع کود کیمیاوی از جمله فعالیت های عمده این 

 پروژه میباشد.
 

 سفارش هیئت

قدم نخست باید برنامه  چو پروژه ها درنمودن هموزارت محترم زراعت و ریاست های مربوطه به خصوص ریاست محترم غله جات به منظور عملی 

باید در مراحل ابتدایی روی دست گیرد، در  پروژه ها راچنین نمودن و عملی  ءریزی و پالن گذاری دقیق نماید. طرح واضح و روشن جهت اجرا

  و نتایج مطلوب در قبال ندارد. مؤثریتبدون در نظر داشت پالن و برنامه منظم به جز ضیاع منابع عامه، پروژه های متذکره  غیر آن عملی نمودن 
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همچنان نیاز مبرم احساس می گردد تا به گونه معیاری، اهداف، مقاصد و فعالیت های پروژه توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی با در نظر 

   ر سال های بعد عملی گردد.داشت پالن های تطبیقی، عملیاتی و نظارتی، مشخص گردد و به اساس پالن و برنامهء منظم پروژه متذکره د
 

 (2) یافته شماره

غرض کشت  نیبه دهاق نیدر زمان مع یاویمیو کود ک یبذر یانتقال و مواصلت تخم ها، قرار داد در طی مراحل تأخیر عنوان یافته: 

 یو خزان یبهار نیکمپا

 معیار

 باشدیقوس م( 10) یال زانیم (15)از  یحمل و کشت خزان( 15) یاز اول حوت ال یکشور در مناطق مختلف کشت بهار یمیاقل طیمطابق شرا

 که تخم های بذری قبل از این مدت به دسترس دهاقین قرار گیرد تا به وقت و زمان معین کشت صورت گیرد.

 حالت

عقد  یها ست قرار دادیل چنانچه ،شان قرار داده نشده است اریانتقال و در اخت نیدر زمان مع نیدهاق ی، گندم برادیاسناد مالحظه گرد کهیقسم 

 خیتار 30/11/1398 یآغاز و ال 1/10/1398 خیها بتار اکثر قرار داد ،دیمالحظه گرد 1398 یسال مال یط یاویمیو کود ک یبذر یشده تخم ها

 یسال مال یبرا یبذر مو گند دهیآغاز گرد 1399 یو سال مال دهیختم گرد 1398 یقرار داد ها سال مال خیکه مطابق تار دهیگرد ریختم آن تحر

والیت کشور طی ( 34) )از الت اول الی الت هفدهم( برای تخم های بذری گندم و کود کیمیاوی الت به الت است. دهیعقد قرار داد گرد 1398

ریاست محترم نظر به تحریر  ،گردیدهعقد قرارداد با شرکت های زراعتی تخم بذری گندم از جانب اداره محترم تدارکات ملی  1398سال مالی 

بهاری و  Variety))نوع غله جات که پروسه تدارکاتی آن به دوش اداره تدارکات ملی میباشد زمان گیر شده و در زمینه کشت گندم به تفکیک 

 Variety))نوع دارای خصوصیت اختیاری و بهاری در بهار کشت شود و  Variety))نوع خزانی به والیات هدایت الزم صورت گرفته است که 

قرارداد ها زمان گیر شدن عقد قرارداد ها از طریق اداره محترم تدارکات  تأخیردارای خصوصیات زمستانی به سال آینده نگهداری شود که یگانه 

 ملی میباشد.

 درج میباشد.این گزارش ( 3ه )ست قرارداد ها در ضمیمه شماریل
 

 علت

گندم  یبذر یتخم ها یقراردادها یدر قسمت منظور یاداره محترم تدارکات مل ریاست محترم تهیه و تدارکات وزارت زراعت و یتیریضعف مد

 .آن نیدر زمان مع
 

 تأثیرات

زراعتی  یها نیزم، در زمان معین صورت نگیردکشور  یمیاقل طیتا کشت گندم مطابق شرا گردیده باعثعدم تدارک و انتقال گندم در زمان معین 

درجه اقلیمی )در کشت تخم ها باعث کاهش حاصالت آنها می گردد زیرا تخم های مذکور در شرایط مناسب  تأخیر. از کشت باز ماند دهاقین

اینکه تخم ها از یک  و در قوه نمویی تخم ها تغییرات رو نما میگردد.  صورت نمیگیردنگهداری  ،نبود امکانات( توسط دهقان بنابر حرارت مناسب

در تخم های و قوه نمویی معیاری  ثیر منفی ببار میآوردسال به سال بعد به گونه غیر معیاری نگهداری گردد باالی کیفیت و حاصل دهی گندم تأ

   باقی نمی ماند. اصالح شده،
 

 پاسخ مرجع

نموده اند که با توجه به  ریتحر هیئت 13/3/1400( مؤرخ 1882شماره ) هیبه پاسخ استعالم یمحترم توسعه غله جات و نباتات صنعت استیر

 یال زانیماه م( 14) از یو کشت خزان ردیگیماه حمل صورت م( 15) یاز اول ماه حوت ال یکشور در نقاط مختلف، کشت بهار یمیاقل طیشرا

آن بدوش اداره محترم  تیولؤکه مس یصورت گرفته بود اما پروسه تدارکات یگندم به هدف کشت خزان یبذرهای داد تخم  رماه قوس که قرا( 10)

الزم صورت گرفته است که  اتیهدا اتیبوال یو خزان یبهار( Variety)نوع  کیکشت گندم با تفک نهیشد و در زم ریبود زمان گ یتدارکات مل
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 ینگهدار ندهیبه سال آ یزمستان اتیخصوص یدارا( Variety)نوع در بهار کشت شود و  یو بهار یاریاخت اتیخصوص یدارا( Variety)نوع 

 دلوکشت گندم سفارش نشده است. ریاخ یقوس  ال( 15) شود و از

 هیئتسفارش 

قبل از آغاز  یتدارکات یکشور را مطابق پالن ها نیگندم دهاق یبذر یدارد تا ضرورت تخم ها تیفمکل یو مالدار یاریوزارت محترم زراعت، آب

تا  ندیبه آن  اداره محترم ارسال نما یغرض منظور یبا اداره محترم تدارکات مل یو در هماهنگتکمیل پروسه آنرا  یو خزان یکشت بهار نیکمپا

. تدارک و انتقال ندیبه کشت آن اقدام نما نیکشور دهاق یمیاقل طیو مطابق به شرا دعقد و پروسه اکمال آن آغاز گرد نیدادها در زمان مع رارق

خوبتر بدست آید و پروژه به اهداف تعیین شده و نتیجه مطلوب  مؤثریتتا حاصالت بیشتر و  فصل کشت و زمان معین صورت گیرد در گندم

   دست پیدا نماید.

 (3یافته شماره )

 وردگ( دانی)غور، بغالن و م اتیدر سه وال یبذر تخمتن  کیمتر (220.6)مقدار  و توزیع نشدن نندمایباق عنوان یافته:

 معیار

شده و نورم قبول شده باشد  نییتع اراتیآن مطابق مع ییقوه نمو کهیدوباره البراتوار در صورت شیمانده  سال گذشته بعد از آزما یباق یتخم بذر

تذکر ی اویمیشده و کود ک قیتصد یگندم بذر یتدارک، تخم ها ه،ی( طرزالعمل ته5ماده شانزدهم بند ) که این موضوع در گرددیم یداریخر

 گردیده است.
 

 حالت

به بذری در سه والیات  غور، بغالن و میدان وردگ  تخم( متریک تن 220.6مقدار ) 1399در سال نظر به مالحظه اسناد به مشاهده رسید که 

همچنان  مقدار  و جهت کشت به دسترس دهاقین قرار داده نشده است.  از توزیع باقی مانده 1399افغانی در سال  (8,977,732)ش مبلغ ارز

به ارزش مبلغ ( متریک تن گندم 6.1و مقدار )توزیع شده بدون سبسایدی افغانی    (1,627,879)به ارزش مبلغ  ( متریک تن گندم40)

ولین ؤاستفاده توسط خود مس ؤرامون موضوع احتمال سمدارک پی د وشواه ،عدم ارایه اسناد بنابر که تبه غارت برده شده اسافغانی  ( 248,251)

   ریاست های زراعت والیات متذکره متصور می باشد.
 

 علت

انتقال ، جمع قسمت توزیع ، در  ریاست های زراعت والیات غور، بغالن و میدان وردگ و کارمندان ذیدخل مسؤولینو بی کفایتی  ضعف مدیریتی

 تخم های بذری. آوری پول سبسایدی و نگهداری
 

 تأثیرات

گردیده که بنابر نبود امکانات نگهداری نزد دهقان، ان معین باعث تغییرات منفی در کیفیت گندم در زم گندم متریک تن 220.6 عدم زرع مقدار

 در واقع ضایع شدن منابع عامه را نشان می دهد.

تن گندم دیگر به  6.1( افغانی و به غارت رفتن 1,627,879متریک تن تخم بذری بدون اخذ پول سبسایدی به ارزش مبلغ )( 40) توزیعثانیاً 

 منابع عامه می باشد. ضایعنیز  مسئولین بنابر مدیریت ضعیف( افغانی 248,251ارزش مبلغ )
 

 پاسخ مرجع

( متریک 14,000که مقدار ) 1399تحریر داشته اند که در سال  7/5/1400( مورخ 1896ریاست محترم غله جات در پاسخ استعالمیه شماره )

( متریک تن و در 15.5( متریک تن ، والیت بغالن مقدار )50تن گندم بذری در سطح کشور قرار داد شده بود از جمله در والیت غور مقدار )

( متریک تن بدون سبسایدی 40از توزیع بازمانده که مقدار ) (220.6) جمعًا مقدار ( متریک تن گندم بذری155.1والیت میدان وردگ مقدار )

 به غارت برده شده است. های داخلی( متریک تن گندم بذری در جنگ 6.1توزیع گردیده و مقدار )
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 سفارش هیئت

تا تخم های بذری  هندغور، بغالن و میدان وردگ هدایت د یاست های زراعت والیته ربریاست محترم غله جات وزارت محترم زراعت از طریق 

شود. تخم های بذری مطابق شرایط توزیع با در نظر داشت سبسایدی  دهاقین قرار دادهدر زمان معین به دسترس مطابق سهمیه و سروی گندم 

خصوصاً تخم های بذری و سایر دارایی های منقول به دهقان داده شود و ریاست های متذکره مکلف اند تا در حفظ و نگهداری دارایی های عامه 

در آینده ریاست محترم غله جات منحیث تطبیق کننده پروژه مکلف است تا از ریاست های زراعت والیات  و غیر منقول عامه توجه جدی نمایند. 

 به دسترس دهاقین قرار گیرد. در میعاد معینهتخم های بذری  تانماید  مستمر نظارت

 (4شماره )یافته 

تهیه و توزیع تخم های بذری و کود  ثر و دقیق جهت جمع آوری پول سبسایدی پروژهؤمو میکانیزم عنوان یافته: نبود سیستم 

 از دهاقین کیمیاوی
 

 معیار

 (22) ماده درکه این موضوع  سبسایدی توزیع می گردد( %70) قیمت تمام شد و( %30) تخم بذری گندم و کود کیمیاوی مانند سال گذشته به
)دهقان توانایی  همین طرزالعمل( 9) بند (24) و هم مطابق ماده تذکر گردیده است 1392بند چهار طرزالعمل تخم های بذری گندم سال 

سبسایدی اساس پرداخت پول سبسایدی را داشته باشد( در پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی به دهاقین تخم های بذری به 

پرداخت می گردد )فیصدی سبسایدی همه ساله اقین توزیع می گردد که قسمتی از پول تخم های بذری توسط پروژه و متباقی آن از طرف ده

طرزالعمل تخم های ( 5) بند( 19) یکی از وظایف عمده کمیته هماهنگی توزیع در سطح والیات مطابق ماده از طرف پروژه تعیین می گردد(.

 (.پول سبسایدی و انتقال آن به صورت حساب بانکی کوپراتیف های زراعتی میباشدجمع آوری )بذری 
 

 

 حالت

در اثر بررسی اسناد منجانب پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی مشاهده گردیدکه همه ساله مطابق جدول ذیل پول سبسایدی 

و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی همه ساله قیمت تمام شد تخم های  مطابق طرزالعمل تهیه جمع آوری نگردیده و هدر گردیده است.

مک توسط پروژه بذری و کود کیمیاوی به فیصدی از قبل تعیین شده حصه از قیمت آن توسط دهقان و حصه دیگر توسط دولت منحیث ک

 پرداخت می گردد. 

 

1395 1396 1397 1398 مجموع

پول سبسایدی  450,589,980 144,328,800 370,744,090 170,319,600 1,135,982,470

پول جمع آوری شده  444,398,574 142,465,210 363,462,019 113,760,188 1,064,085,991

پول جمع آوری نشده  6,191,406 1,863,590 7,282,071 56,559,412 71,896,479
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1398الی 1395جزئیات جمع آوری پول سبسایدی طی سال های ( 2)گراف شماره 

پول سبسایدی  پول جمع آوری شده  پول جمع آوری نشده 



 

19 
 

 ریاست تفتیش عملکرد و محیط زیست /  اداره عالی تفتیش 

 (1398الی  1395) های سال طی کیمیاوی کود و بذری های تخم توزیع و تهیه پروژه سبسایدی پول( 3) شماره جدول             

 

( افغانی پول سبسایدی باید  جمع آوری می گردید 450,589,980مبلغ ) 1395قسمیکه در گراف و جدول فوق مالحظه می گردد در سال 

از  1396در سال ( افغانی باقی مانده است، به همین ترتیب 6,191,406از جمله پول سبسایدی مبلغ ) ولی پول مکمل جمع آوری نگردیده و

از مبلغ  1397در سال ( افغانی آن جمع آوری نگردیده و باقی مانده است، 1,863,590( افغانی پول سبسایدی مبلغ )144,328,800مبلغ )

( افغانی پول سبسایدی مبلغ 170,319,600مبلغ )از  1398( باقی مانده و در سال 7,282,071( افغانی مبلغ )370,744,090)

هفتادو یک ملیون و هشتصدو ( 71,896,479( افغانی آن جمع آوری نگردیده و باقی مانده است که در مجموع طی چهار مبلغ )56,559,412)

 نگردیده، نزد افراد و اشخاص باقی مانده است.آوری جمع  افغانی از پول سبسایدی پروژه نود و شش هزار و چهار صدو هفتاد و نو

از چنین وضعیت معلوم می گردد که در قسمت جمع آوری پول سبسایدی مشکالت و چالش های فراوان مدیریتی وجود داشته و میکانیزم  

( این 3وجود ندارد تا پول به گونه درست و در زمان معین آن جمع آوری گردد. جداول متذکره در ضمیمه شماره ) مؤثرمشخص و سیستم 

 گزارش درج گردیده است.
 

 

 علت

 یجمع آور ینظارت از پروسه هاضعف و منظم جهت جمع آوری پول سبسایدی  و میکانیزم و نبود سیستم حسابیمالی و  استیر تیریضعف مد

 .دیعوا

 تأثیرات

خساره به منابع ملی و بیت المال، و ضایع شدن پول پروژه می این عمل باعث غیر اقتصادیت پروژه، مساعد ساختن سوی استفاده از پول دولت، 

 .گردد یبه دولت وارد م ینگردد  خساره مال یجمع آور یدیپول سبسا کهیدر صورتو   گردد
 

 پاسخ مرجع

( چنین بیان داشته اند: دالیل عدم پرداخت یا عدم حصول مبالغ که تا اکنون طی سالهای 60/50/1400رخ )ؤ( م01895در استعالم شماره )

ی فوق جمع آوری نشده چنین عنوان نموده اند که گویا پول در وجه مدیران توزیع خدماتی تخم های بذری باقیمانده به ارگان های عدلی و قضای

 پول به اقساط از معاش شان وضع میگردد و یا کمیشن صرافی فاسد شدن مواد و غیره عنوان نموده اند.ولین ؤیا بنابر هدایت مس معرفی گردیده و
 

 سفارش هیئت   

یکانیزم منظم و م مؤثرنیاز دارد تا وضعیت را از حالت موجود به حالت مطلوب تغییر دهد. نیاز است تا سیستم ریاست محترم مالی و حسابی 

 گردد تا پول سبسایدی نزد افراد و اشخاص بعد از این باقی نماند.  ایجادجهت جمع آوری پول سبسایدی 

 و در قسمت جمع آوری وجوه باقی مانده نزد افراد و اشخاص ریاست محترم مالی و حسابی اشخاصی که پول را  تحویل دولت نکرده اند شناسائی

اشخاص حاضر به پرداخت پول  کهیدر صورت .دننمای انتقالدولت  ماه پول را جمع آوری نموده و به حساب( 3) در مدت وده،جدی نماقدام 

 .دهند نانیاطم را شیتفت یاداره عالاز نتیجه  د ونگرد یمعرف ییو قضا یعدل یباشند به ارگانها ینم یدیسبسا
 

 به افغانی پول سبسایدی سال
پول جمع آوری شده سبسایدی به 

 افغانی
 پول جمع آوری نشده سبسایدی به افغانی

1395 450,589,980 444,398,574 6,191,406 

1396 144,328,800 142,465,210 1,863,590 

1397 370,744,090 363,462,019 7,282,071 

1398 170,319,600 113,760,188 56,559,412 

 71,896,479 1,064,085,991 1,135,982,470 عمجمو
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 (5یافته شماره )

 شده   نییخارج از اهداف تع تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی از بودجه پروژه معقول ریمصارف غعنوان یافته: 
 

 معیار

)شالی( و  افزایش سطح تولید گندم و شالی با استفاده از توزیع کود کیمیاوی یوریا، تخم بذریهدف اساسی پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری  

مین مصونیت غذایی در کشور و همچنان در راستایی اهداف أوضع معیشت دهاقین و تتوزیع ماشین آالت زراعتی به عنوان عوامل تولید، بهبود 

  پایدار برای انکشاف دوامدار اقتصادی، فقرزادیی، تقلیل در کشت و تولید مواد مخدر و رقابت در بازار میباشد.

 :تاس لیکه اهداف آن قرار ذ یاویمیشده و کود ک قیتصد یگندم بذر یتخم ها عیتدارک، توز ه،یماده دوم طرزالعمل تهمطابق 

 .شده راجستر پروری تخم های شرکت مانند نئمطم منابع از شده تصدیق بذری گندم خریداری -

 .اقتصادی دوامدار انکشاف و انفرادی دهاقین زراعتی، های کوپراتیف مالی بنیه تقویه -

 .کشور سطح در خزانی و بهاری کمپاین کشت در بذری شده تصدیق گندم Variety))نوع  توزیع و ترویج -

 .مخدر مواد تولید و کشت در تقلیل و اقتصادی و قانونی  حالل، نبات کشت به دهاقین زراعتی های کوپراتیف تشویق -

 .بذری تخم تولید صنعت انکشاف و رشد -

 .کشور سطح در کیمیاوی کود و بذری های تخم توزیع طریق از گندم حاصالت سطح بردن بلند -

 حالت

مصرف که  نبرای پروژه تخصیص و در نظر گرفته می شود، اصوالً ایجاب می نماید تا جهت تحقق اهداف پروژه به مصرف برسد، هر آبودجهء که 

در اثر بررسی اسناد پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود ، مصارف غیر معقول پنداشته می شود. صورت می گیرد هخارج از محدودهء پروژ

ضمناً چنانچه در لیست حواله جات  .رسیده است و به مصرف گردیدهپروپوزل  وژه شاملموارد غیر مرتبط به پر رسید که به مالحظهکیمیاوی 

 پروژه مشاهده میگردد مصارف که در پروپوزل تذکر داده نشده نیز از پول پروژه به مصرف رسیده است.

ی وزارت خالف اهداف ها استیجنس ضرورت ر یداریغرض خر یافغان (25,198,962 ) مبلغ مصارف هنگفت 1399 الی 1397  یسالهاطی 

 درجدول ذیل انعکاس یافته است:ک هر سال یبه تفککه بمصرف رسیده پروژه 

 

 نمبر حواله سال  شماره
به  مبلغ

 افغانی
 بابت

 اخیر اعمار تعمیر چهار اطاقه یونت ترویجی زراعت ولسوالی فرزه والیت کابل قسطحواله بابت  46,856 588 1397 1

 نوع کود کیمیاوی جهت تقویه درختان صحن وزارت 2خریداری  454,500 953 1397 2

 فیصد قسط اول حفر چاه عمیق 50بابت  725,350 2848 1397 3

 قلم جنس از قبیل پرنتر، واتر کولر 3بابت خریداری  232000 1441 1397 4

 بابت قرارداد رنگمالی تعمیر ریاست تصدیق دهی تخم های بذری 650,375 149 1398 5

 قرارداد حفر چاه عمیق در فارم بادام باغ 709,830 312 1398 6

 بابت معاش کارگران روزمزد جهت کاشت کبل و هموار کاری چمن وزارت 400,000 1009 1398 7

 بابت قرارداد رنگمالی تعمیر ریاست تصدیق دهی تخم های بذری  365,148 1801 1398 8

 بابت قرارداد اعمار دیوار محافظوی در ولسوالی ارغستان والیت کندهار  3,920,250 2259 1398 9

 والیت کندهارکوت و ارغنداب  بابت قرارداد اعمار دیوار محافظوی در ولسوالی شاولی  8,478,319 2330 1398 10

 والیت کندهار واییبابت قرارداد اعمار دیوار محافظوی در ولسوالی پنج  5,982,424 2329 1398 11

 اطاقه والیت زابل 20بابت ترمیم تعمیر  495,000 2634 1398 12

 بابت کانکریت ریزی صحن مدیریت میکانیزه زراعتی والیت فاریاب 730,450 2599 1398 13

 بابت کانکریت ریزی صحن مدیریت میکانیزه زراعتی والیت فاریاب 730,450 790 1399 14
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 بابت تهیه و نصب یک باب دروازه زرهی ریاست تکنالوژی  329,500 988 1399 15

 بابت خریداری روغنیات و ترمیم وسایط 100,000 1579 1399 16

 معینیت مالی و اداریبابت خریداری دو پایه مخابره ضرورت  178,000 2069 1399 17

 بابت ترمیم کمپیوتر ریاست تکنالوژی  15,900 2071 1399 18

 پایه کمره امنیتی ریاست دفتر 4بابت نصب  21,600 2134 1399 19

 قلم جنس اداری 7خریداری  292,500 2081 1399 20

 قلم جنس اداری 2بابت خریداری  88,560 2082 1399 21

 قلم پرزه جات موتر 7بابت خریداری  57,400 2085 1399 22

 قلم پرزه جات موتر 14بابت خریداری  117,830 2136 1399 23

 بابت نصب فرش مکیت ریاست غله جات 56,720 2173 1399 24

 خریداری یک دانه هاردسک 20,000 2284 1399 25

  25,198,962 مجموع

 ست مصارف خارج از اهداف پروژهیل( 4) جدول شماره

 

ولسوالی فرزه ، کانکریت ریزی صحن حویلی مدیریت میکانیزه زراعتی والیت قسمیکه در جدول فوق مشاهده می گردد، برای مصارف تعمیر 

البته مصارف انجام شده خارج از پروژه و اهداف فاریاب و غیره مصارف صورت گرفته که همه خالف اهداف پروژه پول به مصرف رسیده است. 

  نداشته است. مؤثریتافغانی در پروژه تخم های بذری  (25,198,962) ه است که مصرف مبلغپروژه صورت گرفت
 

 

 علت

استفاده از صالحیت وظیفوی مقامات در ، مطابق طرزالعمل یاویمیو کود ک یبذر یتخم ها عتوزیتهیه و اهداف پروژه  قیدر تطب یتیریضعف مد

 جهت مصرف بودجه خالف اهداف پروژه.
 

 تأثیرات

 به مصرف برسد و پروژه نتواند به اهداف تعیین شده نایل گردد. مؤثرباعث می گردد تا وجوه پروژه به گونه غیر  مسؤولینچنین عملکرد نامناسب 
 

 پاسخ مرجع

چهار مورد مندرج  یها تینگاشته اند، انجام فعال 23/4/1400( مؤرخ 1889شماره ) هیبه پاسخ استعالم یانکشاف زراعت جیترو یعموم استیر

موارد  هی، بقباشدیهذا م شده که ضم هین از بخش مربوطه اراآتوسعه غله جات صورت گرفته است اسناد  استیر یبخش ها قیاستعالم از طر

 .مین اطالع ندارآ تیاست که از صورت انجام فعال دهیبه مصرف رس گریمراجع د قیغله جات از طر استیداشت و موافقه ر ربدون در نظ

 سفارش هیئت

ولیت مدیریت و نظارت مستقیم پروسه تهیه، تدارک، خریداری و توزیع تخم های بذری و کود ؤریاست محترم عمومی ترویج و انکشاف زراعت مس

دقت الزم نماید.  مطابق به اهداف آن  ،در مصارف بودجه اختصاص داده شده پروژه منبعد ،کیمیاوی را در مرکز و والیات کشور بعهده دارد

پروژه تخم های بذری گندم و کود کیمیاوی مطابق به اهداف پروژه اقدامات  همچنان وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری در قسمت تطبیق

 جلوگیری بعمل آورد.جداً جدی نموده و از مصارف خالف اهداف پروژه 

 

ا درمیان گذاشتن ریاست غله جات که تطبیق کننده پروژه میباشد، مطابق اهداف ریاست محترم مالی پیشنهادات خریداری و مصرف بودجه را ب

 پروژه اجراآت نماید.
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 (6یافته شماره )

 عنوان یافته: عدم نظارت و ارزیابی پروژه تخم های بذری و کود کیمیاوی توسط ریاست نظارت و ارزیابی

 معیار

بخش به مطابق پروژه  مسؤولیناهداف پروژه کمک می نماید.  که جهت به دست آوردننظارت و ارزیابی یک اصل مهم و اساسی پروژه می باشد 

  مکلف گردیده اند تا از پروژه برای دو دوره نظارت و ارزیابی نمایند.وپوزل پروژه تخم های بذری گندم رششم بند اول پ
 

  حالت

از  ولیت های وظیفوی خویش را به گونه درست انجام نداده وؤمس ریاست محترم نظارت و ارزیابیبه مالحظه رسید که بررسی اسناد در جریان 

فعالیت های پروژه متذکره مورد  ارزیابی ضمناً  .است نظارت ننموده  الیاتودر مرکز و  توزیع گندم() و کود کیمیاویپروژه تخم های بذری تطبیق 

در صورتیکه ارزیابی پروژه تخم های بذری گندم مطابق پروپوزل همه ساله توسط ریاست نظارت و ارزیابی انجام میشد فواید نیز قرار نگرفته است. 

دم به دهاقین واجد شرایط، موجودیت مانند رسیدن تخم های بذری گندم در زمان مناسب به دسترس دهاقین کشور، توزیع تخم های بذری گن

 د.یدهاقین، توزیع گندم برای دهاقین، تثبیت مالکیت زمین دهقان و غیره میگرد
 

 

 علت

  .یک پالن جامع نظارتی در مورد ضعف مدیریتی ریاست نظارت و ارزیابی
 

 ثیراتأت

می باشد که از فعالیت های پروژه  و ارزیابی عدم نظارتثیر گذار بوده است، تأبه گونه کلی یکی از فکتور های که در عدم تحقق اهداف پروژه 

. گندم در زمان معین به دسترس دهاقین قرار نگیرد، پول سبسایدی به طور کلی جمع آوری نگرددباعث گردیده تا پروژه به هدف مطلوب نرسد، 

های بذری گندم و کود کیمیاوی در سطح کشور به مستحقین و دهاقین که باعث میگردد تا تخم  عالوه بر آن عدم نظارت و ارزیابی از پروژه 

توزیع نشود. در صورتیکه از نتایج پروژه ارزیابی صورت می گرفت، مشکالت و نواقص موجود شناسائی می گردید، احتمال  ،واجد شرایط میباشند

  زیاد وجود داشت که پروژه در وضعیت کنونی قرار نمیداشت.
 

  مرجع پاسخ

که اصل استعالم از نزد شعبه مربوطه مفقود گردیده  ئتیه 11/3/1400مؤرخ  (1881ریاست نظارت و ارزیابی در پاسخ کاپی استعالمیه شماره )

موقع تطبیق پالن در ساحه، کارمندان مؤظف به نسبت عدم تطبیق  ،تذکر داده اند که پالن های نظارت از پروژه ها در آغاز سال ترتیب میگردد

پروژه توزیع تخم های اصالح شده بذری به وقت و زمان معین آن از پروژه فوق نظارت صورت نمیگیرد. همچنان نسبت عدم بودجه مشخص و 

 د ارزیابی مستقالنه قرار نگرفته است.مسایل امنیتی برای ریاست نظارت و ارزیابی، پروژه توزیع تخم های اصالح شده بذری مور
 

 هیئت سفارش

مکلف می باشد تا از فعالیت های تمامی پروژه ها به شمول پروژه تخم بذری و کود کیمیاوی در سطح وزارت در مرکز و  ریاست نظارت و ارزیابی

محترم و ریاست نظارت و ارزیابی از وزارت مشخصاً ارزیابی و نظارت نماید. منظم با در نظرداشت شرایط موجود،  والیات مطابق به پالن و برنامه

ها و مشکالت که در گذشته  ءنتایج فعالیت های پروژه تخم های بذری از زمان آغاز الی انجام به گونه دقیق ارزیابی نتایج پروژه را انجام دهد تا خال

  اداره عالی تفتیش را اطمینان دهند. پروژه از نتایج ارزیابینظر گرفته شود. ژه در فعالیت های بعدی پروموجود بوده، شناسائی و در تطبیق 
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 (7یافته شماره )

 نیدهاق یبرا یاویمیو کود ک یرذب یتخم هاپروسه توزیع در کامل  تینبود شفافعنوان یافته: 

 معیار
 

باید سال قبل تخم بذری اخذ نکرده باشد، دارای زمین و سایر دهاقین شرایط اخذ تخم بذری و کود کیمیاوی قسمی تنظیم گردیده است که 

د. تعهد نماید که برای سال آینده تخم بذری تولید و با همسایگان خود نامکانات باشد ، تعهد نامه که زمین علفچر را کشت نمی کند، داشته باش

نماید که تخم اخذ شده را مخلوط نمی نماید و در زمین جداگانه  تبادله نماید، تعهد نماید که طبق رهنمایی مامورین ترویج عمل می کند، تعهد

بذر مینماید، حاضر به سهم گیری در وکشاپ ها می باشد، توانایی پرداخت پول سبسایدی را داشته باشد و توانایی انتقال تخم بذری و کود 

     کیمیاوی توزیع شده را از مراکز توزیع باالی زمین خوش را داشته باشد. 

 حالت

توزیع تخم حمایوی اسناد  که اقین توزیع گردیده به مالحظه رسیدهدر ریاست زراعت والیت کابل که تخم های بذری برای د در جریان بررسی

ان، تبادله تخم با همسایگها در رابطه به زمین علفچر،  ، اسناد ملکیت زمین زراعتی، تعهدنامهدهاقین تیهوشامل )های بذری و کود کیمیاوی 

که برای دهاقین  اسناد معیاری سایر، شماره تماس و نکردن تخم بذری، کشت تخم در زمین جداگانه مخلوطمایی مامورین ترویج، نعمل به ره

و 1397( متریک تن گندم مربوط سال 53( افغانی بابت مقدار )2,091,486به ارزش مبلغ ) اسناد تطبیقی آنمی شود، در پروژه مدنظر گرفته 

که اسناد حمایوی وجود با  .اسناد حمایوی آن موجود نمی باشد 1398( متریک تن مربوط سال 300( افغانی بابت مقدار )12,780,000مبلغ )

در اختیار هیئت به گونه شفاهی و ذریعه استعالم رسمی غرض بررسی مطالبه گردید ولی تا ختم بررسی چندین مراتبه فوق الذکر توسط هیئت 

 قرار داده نشد. 

ظف از لیست توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی تعداد ؤبه منظور دقت بیشتر و مستند سازی دقیق روند بررسی، هیئت معالوه بر موارد فوق، 

( 60از جمله )تن دهقان را به گونه نمونه جهت مصاحبه و دریافت معلومات از پروسه توزیع، انتخاب و با دهاقین مصاحبه تیلفونی انجام داد. ( 60)

تخم و کود برای شان توزیع گردیده، موفق به ارتباط تماس برویت اسناد  1398و  1397سال های  و درتن دهاقین که مربوطه به والیت کابل 

  ذیل بدست آمد: ر نتیجه مصاحبه تیلفونی یافته ها و اظهاراتد که ( تن از دهاقین گردید26تنها با )
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استفاده شخصی از کود و تخم 

عدم عضویت کوپراتیف زراعتی 

عدم تدویر ورکشاپ آموزشی 

عدم توزیع تعهد نامه 

دریافت تخم سال های پی در پی 

عدم انتقال در زمان معین 

توزیع تخم و کود پائین تر از نورم 

توزیع تخم و کود باالتر از نورم 

نداشتن زمین شخصی 

عدم دریافت تخم 

تعداد دهاقین مصاحبه شده  = ارقام 

نتایج مصاحبه با دهاقین در مورد روند توزیع تخم بذری و کود کیمیاوی( 3)شماره گراف
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تخم های بذری  ( تن از دهاقین بیان داشته اند که طی سال های متذکره اصال13ً) تعدادقسمیکه در گراف فوق مشاهده می گردد،  -

وزیع صورت گرفته تاسناد توزیع اسم شان درج می باشد و نشان می دهد که تخم برای شان  و کود کیمیاوی دریافت نکرده اند اما در

 است. 

تن از دهاقین که تخم های بذری دریافت کرده اند بیان داشته اند که زمین شخصی و امکانات زراعتی  (5) تعدادبه همین ترتیب  -

 مین و امکانات زراعتی داشته باشد که خالف شرایط پروژه برای شان توزیع صورت گرفته.مطابق طرزالعمل دهقان باید زکه  ندارد

کیلو تخم بذری  (50تخم بذری و کود کیمیاوی دریافت کرده اند، برای هر دهقان )( تن دهاقین از مقدار تعیین شده بیشتر 2تعداد ) -

 تعیین گردیده است که دهاقین متذکره خالف این نورم تخم دریافت کرده اند.

 ( کیلو تخم50( تن از دهاقین از مقدار تعیین شده کمتر تخم بذری و کود کیمیاوی دریافت کرده اند، برای هر دهقان )2تعداد ) -

 بذری تعیین گردیده است که دهاقین متذکره خالف این نورم تخم دریافت کرده اند.

دهاقین بیان داشته اند که تخم های بذری و کود کیمیاوی در زمان مناسب و فصل کشت برایشان نرسیده است و از ( تن 7تعداد ) -

 نتوانسته اند در زمان کشت تخم ها را بکارند.

که یک دهقان  توضیح گردیدهدر سال های پی در پی تخم های بذری دریافت کرده اند، اما در طرزالعمل دهاقین تن از ( 2تعداد ) -

 سال آینده نمی تواند تخم و یا کود دریافت کند.( 5) تاتخم اصالح شده یک بار بعد از دریافت 

یا ولسوالی تعهد نامه  اوی در مدیریت ترویج و( تن از دهاقین بیان داشته اند که در زمان توزیع تخم های بذری و کود کیمی5تعداد ) -

 .تعهد نامه داشته باشندباید جهت دریافت کود تخم بذری طرزالعمل دهاقین به ق دریافت نکرده اند.که مطاب

که برای دهاقین  ه( تن از دهاقین بیان داشته اند که برایشان ورکشاپ برگذار نگردیده است، اما در طرزالعمل بیان گردید7تعداد ) -

 که تخم دریافت می کنند باید ورکشاپ های آموزشی دایر گردد.

( تن از دهاقین بیان داشته اند که عضویت کوپراتیف های زراعتی را ندارند، اما مطابق طرزالعمل دهاقین که تخم دریافت 7تعداد ) -

 می کنند باید عضویت کوپراتیف های زراعتی را داشته باشند.

تن از دهاقین بیان داشته اند که حاصالت زراعتی تخم های بذری را جهت استفاده شخصی خود بکار میبرند اما در ( 13تعداد ) -

 استفاده گردد.نیز بیان گردیده تا با همسایه گان خویش شریک ساخته و برای رقابت به بازار  طرزالعمل

یید دریافت تخم را ولسوالی منطقه از نزد اش گرفته و پول أیکتن از دهاقین در ولسوالی فرزه بیان داشته که در اسناد توزیع ت -

اما نسبت اتمام رسیدن تخم ها در جریان توزیع به وی وعده سپرده شده که بعداً باقی  ،سبسایدی را مکمل پرداخت نموده است

دریافت تخم به طور کلی  از موصوفدر اسناد توزیع شصت ، ولی مقدار تخم ها را خواهند پرداخت اما تاالحال دریافت نکرده است

 .اخذ گردیده است

دریافت معلومات از  ،دارک توریعبنابر کمبود اسناد، شواهد و م بذری و کود کیمیاویدر پروسه توزیع تخم  چنین وضعیت نشان می دهد که

و اشخاص غیر واجد شرایط، متصور  موجود نبوده و امکان توزیع تخم بذری و کود کیمیاوی برای افرادشفافیت کامل طریق مصاحبه با دهاقین 

توزیع تخم و کود خالف شرایط وضع شده برای افراد غیر واجد شرایط باالی اهداف و مقاصد پروژه تأثیر گذار بوده و سبب گردیده تا  می باشد.

  پروژه بگونه کامل به اهداف و مقاصد تعیین شده نرسد. 

( و لیست دهاقین سروی شده در 5لیست دهاقین مصاحبه شده در ضمیمه شماره )، (4) در ضمیمه شمارهتخم بذری اسناد توزیع  ء ازنمونه

 دسترس می باشد. جهت معلومات مزید قابل( این گزارش 2ضمیمه شماره )
 

 علت

در قسمت توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی مطابق به شرایط وضع شده و نبود  زراعت کابل محترم استیر خیلی قویتی یریضعف مد

  میکانیزم واضح  به منظور تطبیق و عملی نمودن پروسه توزیع و ثبت هویت دهاقین. 
 



 

25 
 

 ریاست تفتیش عملکرد و محیط زیست /  اداره عالی تفتیش 

 تأثیرات

محسوب منابع عامه  در واقع ضایعالزم و مطلوب در قبال نداشته،  مؤثریتافراد و اشخاص غیر واجد شرایط  به و کود کیمیاوی توزیع تخم بذری

م در سطح کشور سبب گردیده تا پروژه نتواند به گونه کامل به اهداف مطلوب که افزایش سطح حاصالت گند مسؤولینمی گردد، چنین عملکرد 

 می باشد، نایل گردد. 
 

 پاسخ مرجع

تذکر داده اند اینکه مسؤولیت تطبیق پروژه تخم بذری در سطح  3/01/1401( مؤرخ 957ریاست توسعه غله جات به پاسخ استعالم شماره )

والیات از عهده ریاست های زراعت میباشد، ریاست غله جات منحیث هماهنگ کننده نقش ایفاء کرده است و فعالیت های از قبیل شناسایی 

گندم بذری در سطح والیات از عهده ریاست  دهاقین، ترتیب لیست شهرت دهاقین، رعایت طرزالعمل، تطبیق احکام رهبری در خصوص توزیع

استعالم به ت های محترم زراعت پاسخگو میباشد و های زراعت میباشد، که در صورت عدم توزیع گندم بذری به دهاقین واجد شرایط، ریاس

 پاسخ ارایه نگردیده است. 35/12/1400( مورخ 955شماره )
 

 سفارش هیئت 

در قسمت توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی باید مطابق شرایط وضع شده، اجراآت نماید. تعهد  کابلریاست محترم زراعت وزارت محترم و 

مکمل نامه باید از دهاقین اخذ گردد. هویت و شهرت مکمل دهاقین باید به گونه کامپیوتر شامل دیتابیس مشخص گردد. اسناد توزیع باید به گونه 

به منظور تنظیم امور بهتر توزیع تخم های بذری  حسابدهی و شفافیت پروسه نگهداری گردد.  طبق شرایط ترتیب و در دوسیه های منظم جهت

  و کود کیمیاوی نیاز است تا میکانیزم مشخص وضع و عملی گردد.
ع تخم های عالوه بر آن وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری بریاست محترم غله جات هدایت دهند تا مطابق طرزالعمل پروژه تهیه و توزی

 بذری و کود کیمیاوی همه ساله یک تیم فنی و مسلکی نظارتی ایجاد و از توزیع تخم های بذری به دهاقین مستحق اطمینان حاصل نماید، ضمناً 

 ریاست نظارت و ارزیابی همه ساله مطابق پالن نظارتی از روند توزیع نظارت و ارزیابی نمایند.

 (8) یافته شماره

فعالیت های پروژه، تعداد دهاقین و مستفید شوندگان به به در رابطه دقیق ضعف در حفظ و نگهداری آمار و ارقام عنوان یافته: 

 در پروژه تخم های بذری و کود کیمیاوی)دیتابیس(  یاطالعات بانکنبود نسبت 

 معیار

افزایش سطح  مورد، مستفید شونده گان، امار و ارقام در دهاقینفعالیت های پروژه به خصوص تعداد  پیرامون)بانک اطالعات(  دیتابیس موجودیت

و نیاز یکی از اساسی ترین اسناد نزد اداره تطبیق کننده پروژه میباشد  حاصالت و در کل معلومات در رابطه به تأثیرات پروژه و دست آورد ها 

  مبرم دانسته می شود.
 

 حالت

در رابطه به فعالیت های  ، بروز و جامعاطالعات دقیق توزیع تخم های بذری و کود کیمیاویپروژه تهیه و در جریان بررسی به مالحظه رسید که 

به پروژه در آن ثبت باشد و  ، هویت و شهرت دهاقین و در کل بانک اطالعاتی که تمامی ارقام و معلومات مربوطدهاقیندقیق انجام شده، تعداد 

پروژه آمار و ارقام که کاماًل دقیق و  مسؤولینژه الی زمان بررسی هیئت در اختیار نداشته و بزودترین فرصت بدسترس قرار داده شود از آغاز پرو

 بروز بوده باشد را نتوانستند در زمان معین با وجود تقاضا های مکرر در اختیار هئیت قرار دهند. 
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آمار از وضعیت معلوم گردید که پروژه و ریاست های مربوطه در حفظ و نگهداری اطالعات و معلومات در رابطه به فعالیت های پروژه و ذینفعان 

نبود اطالعات و پروژه متذکره از  نبوده دقیقکامالً  و ارقام دقیق در اختیار ندارد، امار و ارقام که در اختیار هیئت آنهم به تأخیر ارایه گردیده است

  و معلومات دقیق متأثر می باشد.
 

 علت

  و کود کیمیاوی. توزیع تخم های بذریدقیق در حفظ و نگهداری امار و ارقام  ضعف مدیریتی ریاست ترویج انکشاف زراعتی
 

 

  تأثیرات

ذینفعان پروژه اصول شفافیت و حسابدهی در و  مستفید شوندگان تعداد دهاقین، نبود ارقام و اطالعات دقیق در رابطه به فعالیت های پروژه ،

باعث میگردد تا  در قسمت تحلیل و تجزیه اطالعات و انکشاف فعالیت های پروژه به مشکل مواجه میشوند و  مسؤولینپروژه را متأثر می نماید، 

 تخم های بذری و کود کیمیاوی بصورت درست و واقعبینانه به دهاقین واجد شرایط نرسد.
 

 
 

 

  مرجع پاسخ

تحریر نموده اند که پروژه تخم بذری گندم و  9/5/1400( مؤرخ 1897ریاست محترم عمومی ترویج انکشاف زراعتی در پاسخ استعالمیه شماره )

( 52,842( متریک تن گندم بذری، مقدار )161,277.5آغاز  گردیده از شروع  الی اکنون مقدار ) 1388کود کیمیاوی قرار معلوم در سال 

( متریک تن کود یوریا در سطح کشور توزیع گردیده است که جدول توزیع ضمیمه هذا نیز تقدیم 131,413.6و مقدار )( DAP) تن کودمتریک 

 .ولی نزد این ریاست دیتابیس مستفدین پروژه موجود نبوده، هر ریاست زراعت والیات دیتابیس توزیع را دارا  خواهند بود، است
 

 

 هیئت سفارش

لیت و نظارت مستقیم پروسه تهیه، تدارک، خریداری و توزیع تخم بذری و کود کیمیاوی را در ؤوزراعتی یگانه مس عمومی ترویجریاست محترم 

 ریاست مربوطه روی این ملحوظ  رعایت اساسات علمی به عهده دارد، مرکز و همچنان از طریق آمرین امور زراعتی در سطح والیات و ولسوالی ها با

شروع توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی را با هما هنگی ریاست های زراعت والیات از  معیاری در رابطه به فعالیت های پروژهءبانک اطالعاتی 

  پروژه  الی ختم پروژه ایجاد نماید.
 

 (9) یافته شماره

 یبذر یتخم ها عیغله جات در قسمت توز استیربا  یتیوال یها استیر یعدم همآهنگ عنوان یافته:
 

 معیار

همآهنگی فعالیت ها یک اصل مدیریت پروژه می باشد، به منظور عملی نمودن پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری ضرورت مبرم احساس می 

ماده پنجم طرزالعمل تهیه و توزیع تخم های بذری و گردد تا میان دفاتر والیتی و مرکز وزارت همآهنگی متداوم و منظم وجود داشته باشد. در 

 روی تحکیم روابط با ریاست های زراعت والیات و ارسال راپور های هفته وار، ماهوار، ربعوار و ساالنه تأکید بعمل آمده است. کیمیاوی  کود
 

 حالت

ریاست  ووزارت مرکز  ریاست غله جاتبه مشاهده رسید که میان  مسؤولین، تدویر جلسات با مرور و مالحظه اسناددر جریان بررسی به اساس 

و تشریک مساعی الزم موجود نمی باشد. ریاست غله جات و ریاست های  هماهنگیبه شکل درست، های زراعت والیات جهت تطبیق پروژه 

ریاست های مربوطه مکلف می . نمی نمایندعمل تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی زراعت والیات مطابق به ماده پنجم طرزالعمل 

ولیت دارند تا به گونه منظم از چگونگی تطبیق پروژه ؤهمآهنگی نزدیک فعالیت های پروژه را به پیش ببرند. ریاست های والیات مسباشند تا در 

هفته وار، ماهوار، ، راپور اسناد توزیعو توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی به ریاست غله جات مرکز راپور ارایه نمایند، ولی به مالحظه رسید که 

. هیئت جهت اطمینان از نحوه همآهنگی میان ریاست های والیتی و ریاست غله جات نمی باشدد نزد ریاست غله جات موجووار، و ساالنه ربع
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ولیت جمع آوری اسناد توزیع و راپور ها را ؤولی با تأسف ریاست غله جات که مس ،راپور ها و اسناد فوق الذکر را از ریاست غله جات مطالبه نمود

وضعیت موجود نشان می دهد که همآهنگی منظم به منظور  عهده دارد، نتوانست اسناد مطالبه شده را در اختیار هیئت جهت بررسی قرار دهد.به 

   پروژه صورت نگرفته است. مؤثرتطبیق بهتر و 
 

 علت

  .و ریاست زراعت والیات در قسمت همآهنگی فعالیت های پروژهریاست غله جات  یتیریضعف مد

 تأثیرات

از چگونه فعالیت های پروژه ریاست غله جات به گونه مکمل ضعف همآهنگی میان ریاست غله جات و ریاست زراعت والیات باعث گردیده تا 

قرار نگیرد. راپور دهی و راپور گیری در واقع  جات آگاهی حاصل ننماید، آمار و ارقام دقیق در رابطه به فعالیت های پروژه در اختیار ریاست غله

فعالیت های نظارتی به حساب می رود. عدم ارسال راپور از والیات به مرکز و ضعف همآهنگی فعالیت  مهم مدیریت به خصوص از جمله فرایند

   الزم در قبال نداشته باشد. مؤثریتو باعث گردیده است تا فعالیت های پروژه به گونه درست تطبیق نگردد های پروژه میان ادارات ذیربط 
 

 پاسخ مرجع

بیان داشته اند که اسناد توزیع نزد ریاست غله جات موجود نبوده و در والیات  9/5/1400رخ ؤ( م1897)شماره استعالم بخش مربوطه در پاسخ 

مؤرخ  که تا الحال بعمل آمدموضوع پرسش نیز پیرامون  35/12/1400رخ ؤ( م955در استعالم شماره )و همچنان  مربوطه موجود خواهد بود.

  ارایه نگردیده است. پاسخ منجانب بخش مربوطههیئت به استعالم ( 21/1/1401)

 هیئتسفارش 

مطابق طرزالعمل پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری  آینده از طریق وزارت محترم زراعت به ریاست های زراعت والیات هدایت داده شود که در

نمایند و جهت تطبیق و کود کیمیاوی اسناد توزیع، راپور هفته وار، ماهوار، ربعوار، و ساالنه از فعالیت های پروژه را به ریاست غله جات شریک 

از تطبیق پروژه در ست غله جات مکلف می باشد تا پروژه نیاز است تا همآهنگی نزدیک میان تمامی بخش های مربوطه صورت گیرد. ریا مؤثر

  مدار گزارش اخذ نماید.واسطح والیات به گونه د
 

 (10یافته شماره )

 تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاویخالف اهداف پروژه  ی( تن کارمندان قرار داد3تقرر تعداد ): عنوان یافته
 

 معیار

آن تذکر ( 2) که در بند 1399به اساس پروپوزل پروژه تخم های بذری و کود کیمیاوی و ستون جدول سنجش معاشات کارمندان پروژه سال 

 (.)استخدام کارمندان قراردادی جهت تطبیق پروژه نباتات تیلی آن تذکر گردیده( 3) گردیده )مشاور والیات( و در بند

قراردادی استخدام می گردد باید جهت تحقق اهداف پروژه در ریاست غله جات که تطبیق کننده پروژه میباشد  در صورتیکه از پول پروژه کارمند

 ایفای وظیفه نماید.
 

 حالت

در مصرف بودجه اختصاص داده شده پروژه توجه الزم صورت نگرفته است. بلخصوص در بخش استخدام و منابع بشری، که  دیبه مالحظه رس

 محترم دفتر استیر 4/12/1395( مؤرخ 5420شماره ) شنهادینظر به پ یدریح لیو محمد اسمع  یفیشر یمحترم موس کی( تن هر 3تعداد )

و حضور در روز مالقات با  نیارتباط با مراجع نیمأها، ت استیشده منجانب عموم ر هیارا شنهاداتیو پ اسناد لیتحلو محمد رحیم در بخش های 

استخدام گردیده اند که   یقرار داد ندکارم ثیمنح اتیامور وال استیدر رو  نیمراجع ریسا شیریرگه و پذمحترم پارلمان، مشرانو ج یوکال

پروژه خالف اهداف پروژه  نیاز بودجه همکارمندان متذکره در پروژه تخم های بذری و کود کیمیاوی فعالیت نداشته ولی حقوق و امتیازات  

 ( افغانی پول پروژه خالف 7,061,354مبلغ ) 24/5/1400در مجموع از تاریخ تقرر  مشاهده می گرددچنانچه در جدول ذیل  اند دریافت کرده
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  اهداف تعیین شدهء پروژه به مصرف رسیده است.

 لیست کارمندان تعیین شده خارج از اهداف پروژه. (5شماره ) جدول  

 

 علت

 ءامکان سو زینو  مطابق طرزالعمل یاویمیو کود ک یبذر یتخم هاتهیه و توزیع اهداف پروژه  قیدر تطبریاست منابع بشری   یتیریضعف مد

 .به افراد مورد نظر ازیرداخت حقوق و امتپمقامات در جهت استخدام و  یفویوظ تیاستفاده از صالح
 

 تأثیرات

باعث می گردد تا پروژه به اهداف اساسی نایل نگردد، بودجه پروژه خارج از اهداف پروژه به مصرف رسد و وجوه تخصیص  مسؤولینچنین عملکرد 

   در قبال نداشته باشد. مؤثریتداده شده 
 

 پاسخ مرجع

مکمل  یاصل لی( فا4نموده اند که به تعداد ) ریهیئت تحر 18/3/1400مؤرخ ( 1883شماره ) هیدر پاسخ استعالم یمحترم منابع بشر استیر

ی م فهیوظ یفایا اتیامور وال استیدفتر و ر استیارسال است و کارمندان مذکور در ر یت بعدآپروژه مذکور غرض اجرا یکارمندان قرار داد

( به 1443رمضان  8مطابق ) 21/1/1401موضوع پرسش گردیده که تا الحال 35/12/1400( مورخ 955در استعالم شماره )و همچنان  .ندینما

 استعالم پاسخ ارایه نگردیده است.

 سفارش هیئت

در توجه جدی نمایند، پروژه مطابق اهداف آن  قیدر قسمت تطببه ریاست منابع بشری هدایت دهند تا  یو مالدار یاریوزارت محترم زراعت، آب

 لیدر تشک دیگردد با یبه همچو افراد احساس م ازین کهیدر صورت ردیصورت گ یروژه خود دارپاز استخدام همچو اشخاص خارج از اهداف  ندهآی

 .ه مصرف برسدببه هدف مطلوب پروژه باید  منابع اختصاص داده شده .ندینما یگردد تا با مقامات همکار ادیجا یخود وزارت بست ها

 

 

 

 تاریخ قرار داد موقف کاری ولد اسم
زمان   مجموع

 کار به ماه

معاش به 

 افغانی

مجموع پول پرداخت 

 شده به افغانی

 دلبر خان محمد رحیم
مشاور امور 

 والیات
 3,761,354 60,667 62 24/5/1400الی 12/03/1395

محمد اسمعیل 

 حیدر
محمد 

 یاسین
Office 

Liaison 
 1,650,000 30,000 55 24/5/1400الی  01/10/1395

 محمد موسی
محمد 

 شریف
Office 

Liaison 
 1,650,000 30,000 55 24/5/1400الی  01/10/1395

 7,061,354 مجموع
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 (11)یافته شماره 

 1400در سال  مؤثراستخدام کارآموزان در پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی به صورت غیر عنوان یافته:  

 معیار

آموزی را مطابق شرایط بست به رقابت آزاد سپرده بعداً به اساس شایستگی و تکمیل  آموز نخست بست های کار اداره مربوطه جهت استخدام کار

 تجربه کاری، مطابقت رشته تحصیلی با کارآموزی( استخدام نمایند. شرایط )نداشتن

 

 حالت

افراد و اشخاص که در بست های کار آموزی تقرر حاصل می نمایند، اشخاص اند که دارای تجربه کاری نمی باشند و دوره کار آموزی ضمینه 

تن کار ( 8) که به تعداد در اثر بازرسی اسناد مشاهده گردیدکسب تجربهء کار و بلدیت با مهارت های وظیفوی را برای شان مساعد می نماید. 

 آموز در پروژه تخم های بذری با وجود احکام مطابق به قانون از جانب مقام وزارت توسط ریاست منابع بشری بدون رقابت آزاد، خالف رشته و

ریاست  ینمسؤولاشخاصی اند که دارای تجربه کاری اند، استخدام گردیده و افراد می باشند که نیاز به دوره کار آموزی نداشته اند. چنین عملکرد 

  منابع بشری نشان دهنده ضعف مدیریتی خیلی قوی در بخش استخدام و منابع بشری می باشد. جزئیات در جدول ذیل انعکاس یافته است.

 مدت قرارداد تاریخ تقرری رشته تحصیل ولد/بنت اسم شماره

 ماه 3 24/04/1400الی  25/01/1400 روابط بین الملل محمد حسن محمد داود 1

 ماه 3 14/04/1400الی  15/01/1400 بکلوریا عبدالمنان زحل 2

 ماه 3 24/04/1400الی  25/01/1400 ادبیات دری محمد علی محمد نبی کریمی 3

 ماه 3 30/04/1400الی  1/02/1400 مهندس ظاهر شاه سیتا 4

 ماه 3 14/04/1400الی  15/01/1400 کمپیوتر غالم رسول مرضیه  5

 ماه 3 24/04/1400الی  25/01/1400 سازیشهر  محمد امیر داد 6

 ماه 3 24/04/1400الی  25/01/1400 بکلوریا غالم قاسم  7

 ماه 3 24/04/1400الی  25/01/1400 بکلوریا خلیل اهلل شفیع اهلل 8

 .ست کارآموزان تعیین شده در پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاویی( ل6جدول شماره )
 

 

 علت

  و تجربه کاری. قبال استخدام کارآموزان با درنظر داشت رشته تحصیلی درمنابع بشری محترم  استیر تیریمدضعف 
 

 تأثیرات

این عمل باعث می گردد تا پول پروژه به صورت غیر مؤثر به مصرف برسد و نتایج به دست آمده از دوره های کارآموزی غیر مفید و غیر مؤثر 

 باالی مؤثریت پروژه تأثیر مثبت نداشته باشد.دهند و نرا به گونه درست انجام  فیوظا باعث می گردد تا آنهااستخدام افراد خالف رشته باشد، 
 

 پاسخ مرجع

 هیئت ( به استعالم1443رمضان  8مطابق ) 21/1/1401موضوع پرسش گردیده که تا الحال  35/12/1400( مؤرخ 955در استعالم شماره )

 پاسخ ارایه نگردیده است.
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  سفارش هیئت

طی رقابت آزاد و به صورت شفاف با در نظر داشت  ریاست محترم منابع بشری منبعد احکام مقامات ذیصالح را جداً مد نظر گرفته و کارآموزان را 

مینه کسب تجربه کاری برای محصلین جدید الفارغ مساعد گردد و در استخدام زمرتبط بودن رشته تحصیلی و نبود تجربه کاری استخدام نماید تا 

منابع بشری برای افراد ذیدخل  مسؤولینکارآموزان خالف شرایط استخدام، جداً خودداری نماید. مقام محترم وزارت به نسبت عملکرد نامناسب 

  عالی تفتیش اطمینان دهند.در پروسه استخدام کارآموزان جزای تأدیبی در نظر گیرد و به اداره 
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 پاسخ مرجع بخش سوم
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 پاسخ مرجع پیرامون یافته های تفتیش

به گونه شفاهی  ءو کارمندان ذیدخل در پروژه در جریان بررسی تمامی یافته ها و مشاهدات تفتیش در ابتدا مسؤولینمنظور دریافت نظریات به 

تدویر جلسات متعدد شریک گردیده است، پاسخ و نظریات مرجع تحت بررسی به گونه رسمی طی استعالمیه های متعدد در جریان بررسی طی 

یشتر و بهتر میان تیم تفتیش و وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری در قسمت یافته های همآهنگی باخذ گردیده است. عالوه بر آن جهت 

 جهت اخذ نظریات مدیریت ارشد مالداری غله جات وزارت زراعت، آبیاری وریاست  مسؤولیننتایج بررسی طی جلسهء اختتامیه با مسوده تفتیش، 

 الی تاریخ پیرامون مسوده یافته های تفتیش ابراز نظر صورت گیرد، ولی با کمال تأسفارایه گردیده و تفاهم گردیده تا در ظرف سه روز 

 .نگردیده است دریافتاز جانب وزارت محترم زراعت پاسخ  1443  شوال( 10)مطابق  20/2/1401

 

 وزارت  مسؤولینبا  کیمیاویجلسه اختتامیه و ارایه مسوده گزارش تفتیش پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود ( 3تصویر شماره )
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       ضمایم           بخش چهارم
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 1398الی  1393به سطح والیات طی سال های  هشوند: لیست تعداد دهاقین مستفید 1ضمیمه شماره 
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 کیمیاوی: جدول پول های سبسایدی پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود 2ضمیمه شمار 
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 : لیست قرارداد های پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی3ضمیمه شماره 

 

 

 

 



 

41 
 

 ریاست تفتیش عملکرد و محیط زیست /  اداره عالی تفتیش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 ریاست تفتیش عملکرد و محیط زیست /  اداره عالی تفتیش 

 

 : لیست توزیع دهاقین والیت کابل 4ضمیمه شماره
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 والیت کابل 1397از سال  برای مصاحبه ست دهاقین تماس گرفته شدهیل :5ضمیمه شماره     

 

 شماره اسم ولد نمبر تماس ولسوالی

 1 خان آغا  شیر جان 0775134993 موسهی

 2 کریم اهلل عبدالباقی 0770091820 موسهی

 3 محمد نصیر محمد نبی 0771545617 موسهی

 4 امام جان محمد نایب 0774178217 موسهی

 5 شریف اهلل ببرک 0776115569 موسهی

 6 محمد قدیم جان باز 0778756134 موسهی

 7 امراهلل عتیق اهلل 0772074819 موسهی

 8 محمد فاروق محمد طاوس 0776186005 موسهی

 9 اختر محمد عبدالعزیز 0772460385 موسهی

 10 ذبیح اهلل محمد عالم 0770023697 موسهی

 11 حاجی شهاب الدین عبدالعنان 0789521294 چهاردهی

 12 روح اهلل محمد ایوب 0775006377 چهاردهی

 13 عبدالرحمن عبدالرشید 0778829523 چهاردهی

 14 عبدالرحمن سلیمان 0799719149 چهاردهی

 15 حاجی صفی اهلل حاجی پاینده محمد 0700231328 چهاردهی

 16 طالب محمد گل 0799363443 چهاردهی

 17 نقیب اهلل گالب شاه 0777582058 چهاردهی

 18 شمس الرحمن حاجی عبدالرحمن 0778890805 چهاردهی

 19 امراهلل الف الدین 0773710996 چهاردهی

 20 محمد آصف محمد رحیم 0772532200 چهاردهی

 21 میاالحق عبدالخالق 0744235053 چهاردهی

 22 عبدالکبیر عبدالمجید 0772126191 فرزه

 23 عبدالحمید عبدالشافیع 0775138674 فرزه

 24 محمد عارف محمد نظر 0767960779 فرزه

 25 عبدالرحمن عمرا خان 0770270854 فرزه

 26 محمد امین عبدالحلیم 0767749803 فرزه

 27 عزیز اهلل عبداهلل جان 0799237144 فرزه

 28 فضل الرحمن عبداالحد 0772276029 فرزه

 29 محی الدین محمد اکبر 0765575369 فرزه

 30 وفیع اهلل اختر محمد 0766222761 سروبی

 31 گل خان بهرام خان 0781143663 سروبی
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والیت کابل:   1398لیست دهاقینی  که جهت مصاحبه تماس گرفته شده ازسال   

 شماره اسم ولد نمبر تماس ولسوالی

 1 عزت اهلل محمد الرسول 0775154926 فرزه 

 2 عبدالمنان داود خان 0794302410 فرزه

 3 یوسف محمد جان 0772669907 فرزه

دینءالعال 0772628095 فرزه  4 نصرالدین 

 5 قربان خان محمد جان 0777931869 فرزه

 6 محمد سید مومن 0799060233 فرزه

 7 محمد حکیم محمد اسلم 0764492374 فرزه

 8 عبدالسمیع عبدالغفار 0775734001 فرزه

 9 رحمت اهلل محمد امین 0775209565 فرزه

 10 حسیب اهلل بهرام 0790470862 فرزه

 11 اهلل محمد ولی محمد 0781702934 بگرامی

 12 منصور محمد نصیر 0799242738 بگرامی

 13 غالم قادر احمد علی 0700165423 بگرامی

 14 عبدالبصیر عبدالستار 0789223781 بگرامی

 15 فرهاد شاه شاه پادشاه 0784491940 بگرامی

 16 شاه وزیر محمد عظیم 0780544949 بگرامی

 17 محمد نعیم سید اکبر 0789421075 بگرامی

 18 عبدالولی  عبدالطیف 0775331200 بگرامی

 19 حسیب اهلل محمد هاشم 0799558769 بگرامی

 20 عاظم حاجی سید جان 0781126685 بگرامی

 21 عاشق اهلل محمد رسول 0764093432 موسهی

 22 ببرک محمود 0774548601 موسهی

 23 خان آغا سیدجان 0766309610 موسهی

 24 صاحب جان عبدالجلیل 0702144307 موسهی

 25 عبدالوهاب سحر گل 0772179995 موسهی

 26 عبدالمالک عبدالقاسم 0774287763 موسهی

 27 محمد ریس محمد الدین 0778697925 موسهی

 28 ذبیح اهلل رضا خان 0771894136 موسهی

 29 محمد سلیم خواجه علی خان 0767314112 موسهی
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 من اهلل توفیق و      

 

 

 هیئت مؤظف      

 

 

 

 بدلون  ویسا         محمد شریف وفا                                        محمد رحیم رحیم                                                    

       عضو       عضو                                                  آمر گروپ                                                                            
                                                    

   
 

        

               

          احمد شکیب ستاری         شاه محمد عزیزی                                                                                                          

 سرپرست ریاست تفتیش عملکرد        کارشناس تحلیل                                                                                                   
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