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انگزارش تفتیش برای شهروند  

و مالداری )پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری وزارت زراعت، آبیاری تفتیش عملکرد گزارش 

 (وکودکیمیاوی
 

 

 !میدانیدشما 

 وبریس عمومی )مفتش کُل( رهبری می شود ئاین اداره توسط ر اداره عالی تفتیش وجود دارد کهاداره تحت نام  افغانستاندر 

 .ادارات دولتی را دارا میباشد تمام طبق قانون این اداره صالحیت تفتیش

 فغانستانااسالمی  امارت

 اداره عالی تفتیش
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 ؟و گزارش تفتیش عملکرد کدام موضوعات را بیان میکند تفتیش عملکرد چیست

 

  :قرار میدهدبصورت گسترده تحت پوشش را تفتیش عملکرد نوعی از تفتیش است که موارد ذیل  

اصول  درنظرداشتبا عامه  وخدمات، سازمانها، سیستم ها، فعالیت ها، برنامه ها، پروژه ها، اداراتآیا نهاد های دولتی،  

 ؟دیت عمل و فعالیت میکنندیاقتصادیت، مثمریت، و مف

رافات میگردد حطبق معیارات مناسب می باشد. در صورت عدم مطابقت، چه عوامل باعث ان ادارات تآو اجرا فعالیت هاآیا   

 ؟زمینه وجود دارد مشکالت درکدام و 

 ؟وجود دارد سکتور عامه فعالیت ها، برنامه ها و اجراآت مفیدیت دربهبود اقتصادیت، مثمریت، و برای آیا زمینه    

دیت را یثریت و مفؤصول اقتصادیت، ماکه  وجود دارد ثرؤم داخلی های لوکنترو  ها سیستمتحت تفتیش  اداره در آیا  

 ؟بهبود بخشد
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 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید  اداره عالی تفتیش

 را تفتیش مینماید. دولت سکتور عامه بودجوی و غیر بودجویواحد های  تماماداره عالی تفتیش، 

 رنوالی.څالوی اداره  یه و ئبخش اداری قوه قضا، نهادهای مربوط به امارت اسالمی 

 نماینده گی هایمستقل، کمیسیون ها، ادارات مرکزی و والیتی، بشمول نهاد های عایداتی و  اداراتها، ریاست ها،  خانه وزارت 

 خارج از کشور.  دولتی

 و حالل احمر )سره میاشت(. دولتی و تصدی های شرکت ها ،شاروالیها 

 د. ناستفاده میکن از آن و در اختیار داشتهرا  و دارایی عامهبودجه عامه  که نهاد های 

 

-مینماید تفتیش و ارزیابیموارد ذیل را  یندر تفتیش عملکرد، مفتش   

در و تاچه اندازه ویا مرجع مربوطه چگونه  تفتیشتحت  اداره  

موفق  ثر گرددأمت کیفیت محصول اینکه کاهش هزینه های منابع بدون

 مورد ضرورتکه آیا منابع ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان، .بوده

کمیت و آیا منابع از لحاظ ، قابل دسترس بودهدر وقت مقتضی و مناسب 

 دریکی از شاخص ها مهم  نابعمکیفیت مناسب بوده چون کیفیت 

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.اجراآت  مثمریت

 

 

 

 

حاظ کمیت، کیفیت و زمان مناسب را میتوان با منابع کمتر از از ل، و آیا نتایج مشابه را شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا  

 ؟نمودبه دست آورد.  به عبارت دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده را از منابع موجود  منابع استفاده شده

:موثریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج 

مطلوب و متوقعه 

: مفیدیت

به حد اکثر رساندن 
/  محصول از منابع موجود

استفاده اعظمی از منابع 
موجود 

:قتصادیتا

بدست آوردن منابع مطلوب 
به بهترین قیمت
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به  ؟ساخته است برآوردهکه اداره آنرا مشخص نموده اهداف و مقاصد معینه را  یا اجراآت صورت گرفته آیا محصول بدست آمده 

چگونه است، و چقدر در نیل به اهداف برنامه، پروژه، و عملیات میتواند مؤثر  اداره، برنامه یا پروژه اجراآت نتیجه عبارت دیگر،

 باشد. 

 .تمرکز دارد یکی و یا هرسه اصول اقتصادیت، مثمریت، و مؤثریت تفتیش عملکرد باالی 

 .رسیدن به اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت بهو مؤثریت آنها در نیل  های کاری ل داخلی، سیستموکنترسیستم   

تهیه و تدارکات،  سیستم مدیریت اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت، با مرور یک موضوع خاص. بعنوان مثال، سیستم منابع بشری، 

 و سیستم ارائه خدمات.  سیستم مدیریت قرار دادها، تطبیق یک پروژه و یا برنامه، تطبیق یک پالیسی و چهارچوب قانونی

 

 

میکند؟ کار  چهبا نتایج تفتیش عملکرد معموال مفتش کل  

 

 
 رهبری اداره تحت  با آن نتایج تفتیش عملکرد ، قبل از نهایی شدن

 .رددگه و پاسخ آنها شریک میگابرای دریافت دید تفتیش

 

تفتیش نتایج  

 

  

 مقام عالی ریاست الوزراانه به گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش 

صالحات در اجراآت و اتا اداره تفتیش شده را مکلف به  رددگارایه می

 تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.

  همچنان به منظور تطبیق و تحقق سفارش های تفتیش یک نقل از

گزارش تفتیش عملکرد به نهاد تفتیش شده نیز ارسال می گردد نهاد 

تفتیش شده مکلف می باشد تا سفارش های تفتیش را تطبیق و به اداره 

 عالی تفتیش اطمینان دهد. 

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد
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 ن از اهمیت باالی برخوردار است؟ آ گزارشچرا تفتیش عملکرد و 

  

 ءتا تفتیش عملکرد را اجرا سازدرا ملزم میمفتش کُل  ،اداره عالی تفتیش قانون

 ارائه نماید .مقامات ذیصالح و گزارش آنرا به 

عبارت  ،تفتیش تصریح گردیده اداره عالی که در قانون ردلکعم هدف تفتیش

اقتصادیت، از رعایت اصول  ،مستقالنه، هدفمند و قابل باور اطمینان از حصول

در اجراآت، برنامه ها، پروژه ها و فعالیتهای نهادهای دولتی ثریت و مفدیت مؤ

 .میباشد

برای بهبود اقتصادیت، مؤثریت و مفیدیت، همچنان شفافیت،  عملکرد تفتیش

سفارشات  دولت اجراآتپاسخگویی، و افزایش اعتماد عمومی روی برنامه ها و 

 نماید. میارائه مشخص  و پیشنهادات
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 گزارش تفتیش عملکرد

 پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری وکودکیمیاوی

  تفتیش ما تحت پوشش قرار گرفت؟موضوعات و مسایل در کدام  

اقتصاد  تیو تقو یعیمنابع طب تیریاز دهقانان، مد تیبه منظور حما یو باغدار یزراعت، مالدار ینهیرا در زم ییها برنامهزراعت  وزارت

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

و صادرات با  یاقتصاد زراعت ها، فیکوپرات تیتقو یها برنامه ها،نیمتناسب با زم یزراعت یلوژاشناساندن و نشر تکن ،یمحصوالت سنت

 .دارد یابیبازار یآورفراهم

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

دهقانان، باغداران و مالداران و  یدهآموزش ،یکردن باغدار رفتهشیحاصالت، پ شیکشت و کار، افزا یهاروش یسازبهبود و مدرن ینهیزم

 .کنندیم تیفعال یبهداشت یلبن داتیتول شیو افزا واناتیح یوعالقاح مصن

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

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

 .باشدیمواد مخدر و رقابت در بازار م دیدر کشت و تول لیتقل ،ییفقرزاد ،یانکشاف دوامدار اقتصاد

 

 موارد تحت پوشش تفتیش: 

از سال   تخم های بذری و کود کیمیاویتهیه و توزیع  موضوع که انتخاب شده برای تفتیش عملکرد، براساس نتایج و دست آورد های پروژه

 باشد. می     1399الی  1397

با حمایت مالی دولت در سال راه اندازی گردیده است تا مشخص گردد که آیا پروژه مذکور  متذکرهپروژه تفتیش عملکرد به منظور ارزیابی 

 به اهداف تعیین شده نایل آمده است و یا خیر که شامل موارد ذیل می باشد : ادامه پیدا کرد ،   1400آغاز و تا سال  1388

 ی.اویمیو 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  یرو یعمل یها زمیکانیمنظم و م ستمیس یاویمیو کود ک یبذر یتخم ها عیبه منظور توز نکهیا یابیارز

 ر؟یخ ایاست  دهیگرد قیعمل تطب

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

تصمیم اتخاذ نمود تا 1400در سال اداره عالی تفتیش مطابـــق معیار های سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش بر اهمیت موضوع لذا 

 پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  را از دید تفتیش عملکرد مورد بررسی قرار دهد.

یان بررسی تمامی به منظور دریافت نظریات مسؤولین و کارمندان ذیدخل در پروژه در جربعد از تکمیل پالن کاری تفتیش، مرحله اجراء 

یافته ها و مشاهدات تفتیش در ابتداء به گونه شفاهی طی تدویر جلسات متعدد شریک گردیده است، پاسخ و نظریات مرجع تحت بررسی به 

گونه رسمی طی استعالمیه های متعدد در جریان بررسی اخذ گردیده است. عالوه بر آن جهت همآهنگی بیشتر و بهتر میان تیم تفتیش و 

رت محترم زراعت، آبیاری و مالداری در قسمت یافته های تفتیش، مسوده نتایج بررسی طی جلسهء اختتامیه با مسؤولین ریاست غله وزا

 است. جات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جهت اخذ نظریات مدیریت ارشد ارایه گردیده
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 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

 معیار تفتیش شامل موارد ذیل میباشد:

 (؛1388)ی بذر یقانون تخم ها 

 (؛2012)ی بذر یتخم ها یسیپال  

 ؛(1392)ی اویمیک 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 

 

 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

 

آیا عملکرد توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی به دهاقین کشور باعث  .1

 بهبود در حاصلخیزی و ازیاد حاصالت  شده یاخیر؟

آیا ریاست محترم تهیه و تدارکات در همکاری و هماهنگی کامل با ریاست  .2

در طی مراحل پروسه تهیه، تدارک و خریداری تخم  تاوالیت  های زراع

های بذری و کود کیمیاوی طبق قانون تدارکات در وقت و زمان آن اقدام 

 نموده؟

 آیا کارمندان پروژه در مطابق به شرایط، استخدام گردیده اند؟  .3

 

 عمل گردیده و یا خیر؟  1399

 ؟یاویمیو کود ک یبذر ییتخم ها عیو توز هیپروژه ته تیو اقتصاد تیدیمف ت،یمؤثر  یچگونگ یابیارز . 5

 ر؟یخ ایاست  دهیبه مصرف رس یپروژه به گونه اقتصاد یداده شده برا صیبودجه تخص ایآ نکهیا یابیارز  .6

دست گرفته شده و در عمل  یرو یعمل یها زمیکانیمنظم و م ستمیس یاویمیو کود ک یبذر یتخم ها عیبه منظور توز نکهیا یابیارز  .7

 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  .8
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راپور تفتیش عملکرد بشمول سفارش ها و یافته های آن به ریاست الوزراء امارت اسالمی افغانستان در ماه 

 ارائه گردیده است.  1401جوزا سال 

 

 

 

 

 

 

  

 

 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

در اثر بررسی اسناد منجانب پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی به مشاهده 

رسید که برنامه ریزی دقیق و معیاری به منظور عملی نمودن پروژه متذکره از ابتداء صورت 

نگرفته است. اهداف، مقاصد، فعالیت های پروژه به گونه درست طرح ریزی نگردیده، پالن های 

نظارتی و کنترول در قسمت تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی در نظر عملیاتی، 

 گرفته نشده است.  

 

 یو پالن گذار یزیضعف در برنامه ر

 عیو توز هیپروژه ته قیجامع و دق

 ی اویمیو کود ک یبذر یتخم ها

 یتخم ها تدارکات عقد شده یها ست قرار دادیل در اسناد مشاهده گردید که یدر اثر بررس

ی تهیه و تدارک تخم های بذری اکثر قرار دادها 1398 یسال مال در یاویمیو کود ک یبذر

و کود کیمیاوی در زمان کشت به دهاقین نرسیده است و در طی مراحل اسناد تدارکاتی تأخیر 

 صورت گرفته است.

مراحل قرار داد، انتقال  یتأخیر در ط

و کود  یبذر یو مواصلت تخم ها

 نیبه دهاق نیدر زمان مع یاویمیک

  یو خزان یبهار نیغرض کشت کمپا
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در سه  یبذر های تخمزیاد مقدار  1399در سال  اسناد مشاهده گردید اینکه یدر اثر بررس

بدون  یبذر یتخم ها یمقدار که ،و به دهاقین نرسیده است مانده یباق عیاز توز کشور تیوال

 .است گردیدههم غارت  یو مقدار عیتوز ی در والیاتدیسبسا

نشدن مقدار  عیو توز ماندنیباق

در سه  یتن تخم بذر کی( متر220.6)

  :وردگ( دانی)غور، بغالن و م اتیوال

 

در اثر بررسی اسناد پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی مشاهده گردید که 

افغانی باقیمانده و  (71,896,479پول های سبسایدی مبلغ )1398 الی  1395سالهایطی 

 جمع آوری نگردیده.

جهت  قیثر و دقؤم ستمیس کینبود 

 هیپروژه ته یدیپول سبسا یجمع آور

و کود  یبذر یتخم ها عیو توز

  نیاز دهاق یاویمیک

 

در اثر بررسی پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی مشاهده گردید که موارد 

رسیده است، طوریکه  پروژه جا داده شده و از پول پروژه به مصرفمصرفی غیر مرتبط به اهداف 

( افغانی طی سال های 25,198,962حواله جات پروژه مشاهده میگردد مبلغ )در لیست 

 پول پروژه برخالف اهداف آن به مصرف رسیده است. ( از1397-1399گذشته )

معقول از بودجه پروژه  ریمصارف غ

و کود  یبذر یتخم ها عیو توز هیته

  شده نییخارج از اهداف تع یاویمیک

 

در اثر بررسی اسناد 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

مستقالنه  پروژه عدم نظارت و ارزیابی 

تخم های بذری و کود کیمیاوی توسط 

  ریاست نظارت و ارزیابی

 

در اثر بررسی اسناد پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی در ریاست زراعت 

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

 ت.هویت دهاقین را نداشته اس

 

تخم  عیدر اسناد توز تیشفاف کمبود

 یبرا یاویمیو کود ک یبذر یها

  نیدهاق

از جمله دهاقین که طور نمونه از اسناد توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی والیت کابل 

تفتیش انتخاب گردیده بود مصاحبه صورت  ئتیهتوسط  1398و  1397طی سال های 

گرفت، تعداد از دهاقین اصالً تخم دریافت نکرده اند، اما تعداد دهاقین که زمین زراعتی نداشته 

 اند تخم دریافت کرده اند و غیره موارد دیگر.

تحقق معیار انتخاب دهاقین و عدم 

ی سرومستفید نشدن دهاقین طبق 

 انجام شده

 

اسناد پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی مشاهده گردید که در اثر بررسی 

کلی از ارقام و امار تعداد دهاقین کشور که تخم های بذری و کود کیمیاوی از  یک دیتابیس

در ریاست محترم عمومی ترویج انکشاف زراعتی وجود  1400الی  1388سال آغاز پروژه 

 نداشته است.

 

نگهداری آمار و ضعف در حفظ و 

ارقام جامع و بروز به گونه کافی و 

مناسب  و عدم داشتن یک دیتابیس 

جامع در رابطه به تعداد دهاقین در 

 سطح کشور
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در اثر بررسی پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی مشاهده گردیده که ریاست 

غله جات با ریاست های زراعت والیات جهت تطبیق پروژه هماهنگی نداشته اسناد توزیع، 

نزد ریاست غله جات موجود نمی  پروژه یها تیهفته وار، ماهوار، ربعوار، و ساالنه از فعالراپور 

 خالف طرزالعمل اجراآت نموده است.باشد و 

با  یتیوال یها استیر یعدم همآهنگ 

 عیغله جات در قسمت توز استیر

  یبذر یتخم ها

 

 فهیوظ ی در پروژهقرار داد( تن کارمندان 3بررسی اسناد مشاهده گردید که به تعداد ) اثردر 

نداشته  تیفعال یاویمیو کود ک یبذر یکه کارمندان متذکره در پروژه تخم ها کندیم ءاجرا

 .کرده اند افتیپروژه خالف اهداف پروژه در نیاز بودجه هم  ازاتیحقوق و امت یول

( تن کارمندان قرار 3تقرر تعداد )

تهیه و خالف اهداف پروژه  یداد

  توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی

 

به اساس حکم مقام اداره، کارآموزان در پروژه تهیه و  اسناد  مشاهده گردید بررسیدر اثر 

بدون رقابت آزاد، خالف رشته و اشخاصی که تجربه کاری داشته اند  توزیع تخم های بذری 

 تعیین گردیده اند. 
 

استخدام کارآموزان در پروژه تهیه و 

توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی 

  1400به صورت غیر مؤثر در سال 

 

:گیری مانتیجه   

( سال می شود در 13بعد از بررسی و ارزیابی پروژه تخم های بذری و کود کیمیاوی به مشاهده رسید، پروژه متذکره با وجود که مدت )

 مرکز  و والیات تطبیق می گردد  بنابر ضعف مدیریتی مسؤولین پروژه و وزارت محترم زراعت مالداری و آبیاری به گونه مفید تطبیق نگردیده

 و مؤثریت الزم در قبال نداشته است. 

های بذری و کود کیمیاوی پالنگذاری و برنامه  که به منظور تطبیق فعالیت های پروژه تهیه و توزیع تخم دهد ینشان م شیتفت یها افتهی

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

بیقی، نظارتی و کنترولی تعیین ترتیب و عملی نگردیده. اهداف، مقاصد و فعالیت های پروژه به گونه معیاری با در نظر داشت پالن های تط

و عملی نگردیده است. همآهنگی الزم میان ریاست های زراعت والیات و مرکز وزارت خیلی ضعیف بوده است. ضعف در برنامه ریزی و پالن 

ده نشود و در ی در اختیار دهاقین قرار داو خزان یبهار نیکمپاگذاری دقیق باعث گردیده تا تخم های بذری در زمان معین )فصل کشت( 

عقد قرارداد های تأخیر صورت گیرد و تخم های اصالح شده در سال بعد مورد استفاده قرار گیرد که با گذشت زمان در کیفیت آن تغییرات 

 ندای)غور، بغالن و میت در سه وال یتن تخم بذر کی( متر220.6) مقداررو نما می گردد و مؤثریت الزم در قبال نداشته. به همین ترتیب 

( افغانی پول سبسایدی 71,896,479از توزیع باقی مانده که نشاندهنده ضعف مدیریتی مسؤولین می باشد. افزون بر آن مبلغ ) وردگ(

بدین طرف( نزد افراد و اشخاص باقی مانده و جمع آوری نگردیده است و امکان حیف میل آن خیلی متصور می  1395از سال های قبل )

م گردد که باشد. مسؤولین پروژه و وزارت محترم زراعت از مؤثریت و نتایچ پروژه آمار و ارقام در دست ندارند و معلومات وجود ندارد تا معلو

آیا پروژه از بدو تأسیس در کشت و زراعت دهاقین تأثیر مثبت به وجود آورده و یاخیر و مسؤولین از مؤثریت و عدم مؤثریت پروژه آگاهی 

سید که ندارند و ارزیابی نتایج پروژه که رکن مهم و ارزنده در مدیریت پروژه به حساب می رود را انجام نداده اند. عالوه بر آن به مالحظه ر

بودجه پروژه خالف اهداف پروژه به مصرف رسیده که چنین عملکرد مسؤولین در تضاد با اهداف پروژه بوده، مؤثریت پروژه را تحت سوال 

 قرار داده و چنین مصارف غیر معقول پنداشته می شود. 

ش مدیریت منابع بشری به مالحطه رسید که اسناد توزیع تخم های بذری برای دهاقین به گونه درست مستند سازی نگردیده است. در بخ

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

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

میکانیزم و راه کار های مدیریتی معیاری و برنامه های نظارتی قوی ایجاد شود تا پروژه متذکره  تا در وضعیت تغییرات اساسی رو نما گردد.

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

 داده شده، ضایع بودجه دولت دانسته می شود. 
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 :سفارشات ما
  ریاست نظارت و ارزیابی از فعالیت های تمامی پروژه ها به شمول

پروژه تخم بذری و کود کیمیاوی در سطح وزارت در مرکز و 

والیات مطابق به پالن و برنامه منظم با در نظرداشت شرایط 

موجود، ارزیابی و نظارت نماید. مشخصاً وزارت محترم و ریاست 

نتایج فعالیت های پروژه تخم های بذری از نظارت و ارزیابی از 

زمان آغاز الی انجام به گونه دقیق ارزیابی نتایج پروژه را انجام 

 دهد.

  وزارت محترم زراعت و ریاست های مربوطه به خصوص ریاست

محترم غله جات به منظور عملی نمودن همچو پروژه ها در 

د. طرح قدم نخست باید برنامه ریزی و پالن گذاری دقیق نمای

واضح و روشن جهت اجراء و عملی نمودن پروژ های مورد نظر 

را باید در مراحل ابتدایی روی دست گیرد، در غیر آن عملی 

نمودن همچو پروژه ها بدون در نظر داشت پالن و برنامه منظم 

 .به جز ضیاع منابع عامه، مؤثریت و نتایج مطلوب در قبال ندارد

  زراعت کابل در قسمت توزیع تخم وزارت محترم و ریاست محترم

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 دیتابیس مشخص گردد. به 

منظور تنظیم امور بهتر توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی 

 یاز است تا میکانیزم مشخص وضع و عملی گردد.ن

 دارد تا  تیفمکل یو مالدار یاریوزارت محترم زراعت، آب

کشور را مطابق پالن  نیگندم دهاق یبذر یضرورت تخم ها

پروسه  یو خزان یکشت بهار نیقبل از آغاز کمپا یتدارکات یها

غرض  یبا اداره محترم تدارکات مل یو در هماهنگتکمیل آنرا 

دادها در  رارتا ق ندیبه آن  اداره محترم ارسال نما یمنظور

و مطابق به  دعقد و پروسه اکمال آن آغاز گرد نیزمان مع

 .ندیبه کشت آن اقدام نما نیدهاق ،کشور یمیاقل طیشرا

 زراعتی بانک اطالعاتی معیاری در  ریاست محترم عمومی ترویج

های بذری و کود رابطه به فعالیت های پروژهء توزیع تخم 

کیمیاوی را در همآهنگی ریاست های زراعت والیات از شروع 

 پروژه  الی ختم پروژه ایجاد نماید.

  تا  دهند تیهدا اتیزراعت وال یها استیبه روزرات محترم

در  نیدهاق یو سرو هیگندم را مطابق سهم یبذر یتخم ها

 و ریاست های متذکره آن بدسترس شان قرار دهند نیزمان مع

مکلف اند تا در حفظ و نگهداری دارایی های عامه خصوصاً 

تخم های بذری و سایر دارایی های منقول و غیر منقول عامه 

 توجه جدی نمایند.

 زراعت  یها استیروزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری ب

و  هیمطابق طرزالعمل پروژه ته ندهیدر آ هند تاد تیهدا اتیوال

راپور هفته  ع،یاسناد توز یاویمیو کود ک یبذر یتخم ها عیتوز

غله  استیپروژه را به ر یها تیوار، ماهوار، ربعوار، و ساالنه فعال

 سازند. کیجات شر

  ریاست محترم مالی و حسابی نیاز دارد تا وضعیت را از حالت

موجود به حالت مطلوب تغییر دهد. نیاز است تا سیستم مؤثر 

آوری پول سبسایدی و میکانیزم مشخص به منظور جمع 

ترتیب و ایجاد گردد تا پول سبسایدی نزد افراد و اشخاص بعد 

از این باقی نماند. ریاست محترم مالی و حسابی اشخاصی که 

( 3و در مدت )نماید  پول را  تحویل دولت نکرده اند، شناسائی

 .ماه پول را جمع آوری نموده و به حساب دولت انتقال نمایند

در صورتیکه اشخاص حاضر به پرداخت پول سبسایدی نمی 

 باشند به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردند.
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  در  از استخدام اشخاصریاست منابع بشری وزارت محترم زراعت

 ازین کهیصورتدر  نماید. یروژه خود دارپاهداف از خارج  مربوطات

خود وزارت بست  لیدر تشک دیگردد با یبه همچو افراد احساس م

منابع اختصاص  .ندینما یگردد تا با مقامات همکار ادیجا یها

 .ه مصرف برسدببه هدف مطلوب پروژه باید  داده شده

  مسؤولین وزارت و ریاست محترم عمومی ترویج و انکشاف

زراعت منبعد در مصارف بودجه اختصاص داده شده پروژه، 

صارف خالف اهداف مطابق به اهداف آن دقت الزم نماید و از م

 پروژه جداً جلوگیری بعمل آورد.

  ریاست نظارت و ارزیابی از فعالیت های تمامی پروژه ها به شمول

پروژه تخم بذری و کود کیمیاوی در سطح وزارت در مرکز و 

والیات مطابق به پالن و برنامه منظم با در نظرداشت شرایط 

محترم و ریاست موجود، ارزیابی و نظارت نماید. مشخصاً وزارت 

نظارت و ارزیابی از نتایج فعالیت های پروژه تخم های بذری از 

زمان آغاز الی انجام به گونه دقیق ارزیابی نتایج پروژه را انجام 

 دهد.

  وزارت محترم زراعت و ریاست های مربوطه به خصوص ریاست

محترم غله جات به منظور عملی نمودن همچو پروژه ها در 

برنامه ریزی و پالن گذاری دقیق نماید. طرح قدم نخست باید 

واضح و روشن جهت اجراء و عملی نمودن پروژ های مورد نظر 

را باید در مراحل ابتدایی روی دست گیرد، در غیر آن عملی 

نمودن همچو پروژه ها بدون در نظر داشت پالن و برنامه منظم 

 .نداردبه جز ضیاع منابع عامه، مؤثریت و نتایج مطلوب در قبال 

…  
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 افزوده ماارزش   

  

موارد کیفی

راآتاجوعملکردازاعتمادقابلوعینی،مستقلگزارش
،هاپروژهعملیات،ها،فعالیتازاطمینانارائهونهادها
اصولبادرنظرداشتخدماتارائهومدیریتها،برنامه

.اثربخشیوکاراییاقتصادیت،

فارشاتسارائهوپروژهداخلیکنترلسیستمارزیابی
تطبیقخصوصدرهاپروژهاجراآتبهبودمنظوربه

.معینزماندرالمنفعهعامهایپروژه

تأخیر در طی مراحل قرار داد، انتقال و مواصلت 
و کود کیمیاوی در زمان معین به بذریتخم های

.   دهاقین غرض کشت کمپاین بهاری و خزانی

ترممحمقامبهعملکردتفتیشهایگزارشارائه
اهسفارشتطبیقواموراصالحجهتالوزراءریاست

گزارشقراردادندسترسدرودولتینهادهایدر
.شهروندانبرایتفتیش

موارد پولی

پول های سبسایدی1398الی1395طی سالهای
در وجه مدیران توزیع افغانی (71,896,479)مبلغ 

باقیمانده و جمع آوری خدماتی تخم های بذری 
.  نگردیده

عــــدم موجودیــــت اســــنادحمایوی مبلــــغ 
( 53)مقــدار افغــانی بابــت( 2,091,486)

و مبلـغ 1397متریک تن گنـدم مربـوط سـال 
ــت مقــدار ( 12,780,000) ــانی باب ( 300)افغ

. 1398متریک تن مربوط سال 

(  3)یرای افغانی ( 7,061,354)مبلغ پرداخت 
پول پروژه خالف اهداف تعیین کارمندان از  تن 

.شدهء پروژه به مصرف رسیده است

مصارف هنگفت مبلغ 1399الی1397سالهایطی
افغانی غرض خریداری جنس ( 25,198,962)

ضرورت ریاست های وزارت خالف اهداف پروژه 
.بمصرف رسیده

و پالن گذاری جامع و دقیق پروژه  ضعف در برنامه ریزی

 تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی.

عدم نظارت و ارزیابی مستقالنه پروژه تخم های بذری 

 وکود کیمیاوی توسط ریاست نظارت و ارزیابی. 
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 اداره عالی تفتیش ®

 شهروندانبرای  تفتیشگزارش 

 
 )پروژه تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی(وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  گزارش تفتیش عملکرد

 

 

 

 ما متعهد به شفافیت و حسابدهی هستیم


