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 بخش اول: کلیات 

 :مقدمه

، حصول اطمینان از شفافیت در امور حسابدهی و حسابگیری، درست ادارات مستقل بودجویهدف از ایجاد و تشکیل نهادهای تفتیش داخلی در  

موثریت، کارائی و اقتصادی  و دقیق بودن معامالت حسابی، رعایت و تحقق قوانین، فرامین، مقررات، حراست از دارائی عامه، اطمینان بخشیدن از  

و سایر فعالیت های نادرست در ادارات   قانونی، غیر موثر، غیر مفید، غیر اقتصادی عالیت های سازمان های اداری، شناسائی فعالیت های غیر بودن ف

  از طریق بررسی های انجام شده، ارائه پیشنهادات سالم و اصالحی، ارائه سفارشات قانونی جهت اصالح امور از زمره وظایف اصلی و تحت اثر وزارت  

 اساسی و اهداف کلی ادارات تفتیش داخلی بشمار می رود. 

س پیشنهاد اداره محترم عالی  به اسا  1384در سال  ( قانون امور مالی و مصارف عامه و  61( ماده )1مطابق فقره )نظر به اهداف فوق الذکر،  

ی؛  ختار تشکیالتی وزارت خانه ها و ادارات مستقل بودجوو فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، ادارات تفتیش داخلی در سا  تفتیش

با تطبیق ریفورم    1390. به همین اساس در سقف تشکیل وزارت محترم انرژی و آب، ابتدا آمریت تفتیش و بعدآ در سال  ایجاد و آغاز به فعالیت نمود

  اخلی با داشتنشد. اکنون ریاست تفتیش د  هالت آن نیز افزوداصالحات اداری و خدمات ملکی به ریاست عمومی تفتیش و ارزیابی ارتقا و به تشکی

وظایف و   ادارهتشکیالت تحت اثر مستقیم مقام محترم  در  مفتش ( 14به تعداد )( مالی، آمریت تفتیش تخنیکی  وظیفوی و آمریت تفتیش اموردو )

و  نامه استندرد تفتیش، معیارات تفتیش بین المللی داخلی  خلی، تعلیمات  خویش را با در نظر داشت مقرره تفتیش دا  فعالیت های مستمر و یومیه

درین امر متعهد بوده و از هیچگونه سعی و   نافذه کشور در جهت تحقق اهداف استراتیژیک و تطبیق پالیسی انجام می دهد.و مقررات  سایر قوانین  

 وجود دارد.  نیزهای صادقانه  تالش ،تالش جهت دست یابی به اهداف تعین شده دریغ نورزیده

 ساختار گزارش:

ریاست   1399پالن ربع اول، ربع دوم، ربع سوم سال مالی  کلیات گزارش و در بخش دوم گزارش طوری ترتیب و تنظیم گردیده که در بخش اول  

طی یک جدول    مالی تحت بررسی قرار گرفته است، وظیفوی وهای مرکزی و واحدهای دومی در والیات که از جانب مفتیش آمریت  تفتیش امور  

 نظریات اصالحی و سفارشات آن در موارد مشخص تذکر رفته است.دیون و طلبات، عواید و  بیرون نویسی نقدی، بیرون نویسی جنسی، 

ی اداره  اطالعیه ها   وگزارشات  توسط اداره محترم لوی حارنوالی ج.ا.ا، غرض بررسی بریاست تفتیش داخلی ارسال    که  قضایای  سومش  در بخ

الزم و همه جانبه   بعداز بررسی طور مستقیم بدسترس قرار گرفته است وب کهکارکنان و مراجعین و شکایات  نیت ملی ،موضوعات حکمی محترم ام 

در بخش چهارم بیرون نویسی   .ن ارسال میگردد، گنجانیده شده استو ترتیب گزارش جهت اطمینان بمرجع مربوط آ  کشور  نافذهدر پرتو قوانین  

پنجم بیرون نویسی های جنسی، بخش ششم تهیه و پیگیری گزارش ها، بخش هفتم ارتقای ظرفیت، بخش هشتم دست آوردهای های نقدی، بخش  

 مهم و در بخش نهم نتایج بررسی به تحریر در آمده است. 

 سایکل عمومی تفتیش: 

 پالن گذاری تفتیش  ➢

 تطبیق )اجراات(  ➢

 تهیه گزارش ➢

 پیگیری  ➢

 معیارات تفتیش: 

الملی   امه استندرد ادارات تفتیش داخلی، استندرد های انستیتوتداخلی در مطابقت با مقرره تفتیش داخلی، تعلیمات نریاست تفتیش   بین 

 .اجراات می نمایدتفتیش  یو رهنمودها طرزالعمل ها لوایح سایر قوانین، مقررات (IIA)داخلیتفتیش 

 اهداف بررسی: 

شفافیت در امور حسابدهی و حسابگیری، ثبت دقیق معامالت حسابی، مراقبت از دارائی عامه از طریق هدف از اجرای بررسی حصول اطمینان از 

ود  ببهموجودی های نقدی و جنسی، رعایت قوانین، مقررات، مصوبات، فرامین و احکام ها و ارائه نتایج تفتیش به مراجع ذیربط جهت رفع نارسائی و  

 اجراات مراجع تحت تفتیش می باشد. در 

 . اداره م تفتیش و بررسی فعالیت های مالی و اقتصادی واحدهای تحت اثر جرای منظ ا ➢

 ها مطابق قوانین و مقررات.  رهنمایی و تنظیم فعالیت ➢
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 ارائه سفارشات و نظریات اصالحی جهت بهبود فعالیت ها. ➢

 جلوگیری از مصارف غیر ضروری و غیر اقتصادی و جلوگیری از خطرات ضایعات مالی.  ➢

 جلوگیری از ادامه تخلفات، تخطی ها و فعالیت های غیر قانونی و غیر اقتصادی.  ➢

 تشخیص علل و عوامل ضعف ها.  ➢

 شناسائی نقاط ضعف و قوت در اجراات روزمره. ➢

 تامین منافع عامه و حراست از آن و استفاده موثر قانونی از دارائی عامه. ➢

 موثقیت در راپور دهی و راپور گیری.  ➢

 . و اطمینان از صورت تحقق آن صوبات کابینه، شورای وزیران ج.ا.ا و شورای عالی اقتصادیبموقع م اجراات ➢

 تامین عدالت اجتماعی در فعالیت ها. ➢

 اداره . تطبیق احکام و فیصله های مقام  ➢

 :ساحه بررسی

در برگیرنده موارد چون حصول اطمینان    ادارات مرکزی و واحدهای تحت اثر در والیات که 1399لیبررسی امور مالی، حسابی و وظیفوی سال ما

حویلخانه  ت  های خزانه های نقدی،از منابع عایداتی، نحوه خریداری و صورت توزیع اجناس، موجودی های نقدی و جنسی، نحوه اجرای موجودی  

ارزیابی راپور مالی ماهوار و   صورت مصارف آن برویت پرداخت ها و   20م  _   و دفتر  20یصات به استناد فورم ب  تخص  های جنسی، بررسی بودجه ،

پرداخت حقوق معاشات، اضافه کاری ها، بررسی پرداخت های پولی قراردادهای    41ساالنه، بررسی صورت تخصیص طبق تشکیل،  بررسی فورم م  

سایط، بررسی از  منعقده، بررسی مساعدت های نقدی، جنسی و صورت جمع و قید، تشریح و قیمت گذاری آن، بررسی از نحوه مصارف روغنیات و

ر  دیون و طلبات، تفکیک باقیات سنوات ماضیه، بررسی دفاتر حاضری، یومیه، اضافه کاری با درنظرداشت تشکیل و تعینات و ارزیابی سیستم راپو

ی و سایر قراردادها و  بررسی قراردادها از قبیل تهیه اجناس ساختمانی، تعمیراتمنابع عایداتی بصورت جمع آوری عواید ،  احصائیه ماهوار کارکنان،  

ی  پرتوکول های داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات، بررسی وسایط فعال و غیر فعال و صورت استفاده آن، اطمینان از رفع نواقص، کاست

عملکرد اداره تحت   داخلی و سایر ادارات ذیربط، بررسی   ئت قبلی اداره عالی تفتیش بررسی های وانمود شده و تحقق کامل نظریات، سفارشات هی 

بیق  تفتیش در خصوص اموال مازاد، داغمه غیر کارآمد و قابل لیالم، بررسی از صورت استفاده جایدادهای منقول و غیر منقول، بررسی از صورت تط

تنظیم و نگهداری آن،    قوانین، مقررات، مصوبات، احکام مقامات عالی دولت، بررسی از اجراات دفاتر ساحوی، مالحظه سیستم فایلنگ و نیز ترتیب،

چگونگی مشکالت، چالشها و پیشنهادات مرجع تحت تفتیش، بررسی تحقق پالن کار تخنیکی اداره تحت تفتیش و علل عقب مانی آن و غیره موارد 

 که ایجاب بررسی را نماید.

 در صورت نیاز بخش مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. 

 رعایت قوانین و مقررات: 

بوده تا از آن طریق به اهداف اساسی و کلی نایل و در    اداره ملی تنظیم امور آب    ادارات تحت اثررعایت قوانین و مقررات جز مکلفیت های  

 عمل نماید.  این اداره تطبیق وظایف محوله مطابق استراتیژی 

ش را در ادارات و واحدهای تحت اثر انجام دهد. با مالحظه بناً ریاست تفتیش داخلی، توانسته، با در نظر داشت پالن عملی )پالن بررسی( خوی

ایجاد روحیه قانون    ،ت، اعم از مرکز و واحدهای دومی در والیات؛ سفارشات مهم و عمده را جهت تنظیم بهتر امورااسناد، عملکرد و اجراات کاری ادار

 . و ترویج مسئولیت پذیری را زمینه سازی کند پذیری

 پالن گذاری تفتیش:

می باشد. نظر به تعریف فوق پالن گذاری عبارت در زمان معین  ف مشخص  اهداقبلی برای رسیدن به یا دید  »پالن عبارت از طرح    :ریف پالنتع

یق  از تعین هدف کوتاه مدت و پیش بینی راه رسیدن به آن است که به طور کلی اهداف پالن عبارت اند از: افزایش احتمالی رسیدن به هدف از طر

. با در نظر داشت تعریف افاده شده پالن یا پالنگذاری جهت رسیدن به اهداف تعین شده رول مهم و  تنظیم فعالیت ها، افزایش منفعت اقتصادی

   توان بطور منظم و سیستماتیک به هدف نایل شویم بارزی را دارد که در عدم موجودیت پالن نمی
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 ترتیب در هماهنگی با اداره عالی تفتیش تطبیق میگردد. پالن ریاست تفتیش داخلی با در نظر داشت خطر 

     

 وظایف و مسئولیت های اداره تحت تفتیش:

( قانون اداره عالی تفتیش مکلفیت های مرجع تحت تفتیش عبارت اند از : 15با در نظر داشت ماده )       

 فراهم آوری تسهیالت الزم جهت اجرای تفتیش .   .1

ب مالی، گزارشات بشمول گزارشات تفتیش داخلی ، مدارک، مهرها، اسناد بهادار، معلومات الکترونیکی و  ارائه اسناد،دفاتر ،صورت حسا .2

 سایر معلومات . 

 ارائه نظر در مورد نتایج تفتیش در خالل مدت معینه از طرف آمر اعطاء .  .3

 ارائه اطمینان از تطبیق نتایج تفتیش به اداره عالی تفتیش در معیاد معینه. .4

 اداره عالی تفتیش در تدوین قوانین ، مقررات و رهنمود های مربوط به امور مالی و مصارف عامه.کسب نظر  .5
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 بخش دوم: تطبیق پالن بررسی

( 16را در پتتالن بررستتی ختتویش داشتتته کتته بتته تعتتداد )( ادارات  20مجموعتتب بتته تعتتداد) 1399ستتال متتالی  در طتتیریاستتت تفتتتیش داخلتتی 

وریاستت  ریاستت تتدارکات کته از جملتهقرارگرفتته  وبررستی   مرکتزی و والیتتی از جانتب مفتیشتین ایتن ریاستت تحتت تفتتیشریاست های  

بتتاز  از بررستتینستتبت نبتتود امنیتتت و ریاستتت ارزکتتان هلمنتتد عمتتومی حتتوزه دریتتائی را اداره عتتالی تفتتتیش بررستتی نمتتوده و ریاستتت متتالی 

 مانده است .

 1399سال مالی پالن تطبیق جدول 

9913 نوع بررسی  پالنی مالحظات  : سال مالی  :ربع   اول    

فرعی   حوزه  ریاست 

باالئی  دریایی   پنجشیر 

 بازارک 

: بررسی اسم مرجع  

ره
ما

ش
 

 از بابت پول سفریه کارمندان  ( )یک هزار ( افغانی 1000مبلغ )  
نویسی  بیرون 

 نقدی
1 

 یک قلم باقی و یک قلم فاضل  
نویسی  بیرون 

 جنسی

 
مورد سفارش و نظریات اصالحی به اداره      (  21د )بمنظور تنظیم بهتر امور و رفع نواقص و کاستی ها، تعدا

 تحت بررسی ارائه گردیده است. 

و   اصالحی  نظریات 

 سفارشات

 

 دیون و طلبات  ندارد. 

 

 220/224/210کمبود تخصیص در کود های  .1

 کمبود پرسونل خدماتی ،باغبان ،خانه سامان ،صفا کار و دریور  .2

استخدام کارکنان استیشن ها که از طریق رقابت آزاد صورت میگیرد حاضر به وظیفه در محالت   .3

 استیشن ها نمی شوند . 

 کمبود بودجه جهت حفظ و مراقبت استیشن ها . .4

 عدم موجودیت وسایل از قبیل توتل استیشن و ماشین لیول .  .5

 عدم تخصیص بودجه انکشافی  .6

 کمبود پرسونل فنی و مسلکی   .7

 چالش های اداره 

 عواید ندارد. 

 . ارسال گردیده است 17/3/1399( مورخ41/12امه )نتایج بررسی ذریعه ن 
ارسال   نتیجه 

 گزارش

 پیگری گزارش  گردیده . تعقیب  16/6/1399( مورخ 352/221ریعه نامه )نتایج بررسی ذ 

9139 نوع بررسی  پالنی مالحظات   ربع: اول  سال مالی:  
فرعی  حوزه  ریاست 

پائینی   کابل  دریائی 

 )جالل آباد(

 اسم مرجع بررسی: 

 
 از بابت اضافه بردگی ماکول ( ) یازده صدوهفتاد ( افغانی 1170مبلغ )

 

نویسی  بیرون 

 نقدی

 ندارد .  2
نویسی  بیرون 

 جنسی

 
( مورد سفارش و نظریات اصالحی ارائه گردیده 33رفع نواقص و کاستی، تعداد )بمنظور تنظیم بهتر امور و  

 است. 

و   اصالحی  نظریات 

 سفارشات
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 دیون و طلبات  .ندارد 

 

 کمبود کارمندان مسلکی و تخنیکی   .1

 عدم بودجه انکشافی   .2

 عدم وسایل و تجهیزات انجنیری .  .3

 چالش های اداره 

 عواید ( ) ده هزار ( افغانی از درک ایجاد انجمن های آب  10000مبلغ ) 

 ارسال گردید.  8/4/1399( مورخ 101/63)نتایج بررسی ذریعه مکتوب نمبر  
ارسال   نتیجه 

 گزارش

 

مکتوب )  ذریعه  مورخ  237/137نمبر  نمبر)  21/5/1399(  مکتوب  ذریعه  مورخ  630/332و   )

( مورخ 418/258و ذریعه مکتوب نمبر )  تعداد سفارشات اطمینان داده استاز تخقق    24/6/1399

 دو باره تعقیب گردیده است . 30/6/1399

 

 پیگیری گزارش 

 

9139 نوع بررسی  پالنی مالحظات   ربع: دوم   سال مالی:  
حوزه ریاست  

پارون   دریائی 

 )نورستان(  

 اسم مرجع بررسی: 

 از درک سفریه و اضافه کاری کارمندان ( )چهل هفت هزارو دوصدوبیست دو ( افغانی 47222مبلغ ) 
نویسی  بیرون 

 نقدی

3 

 فاضل میباشد . ( قلم جنس 3به تعداد  )عبدالوکیل متعمد جنسی  
نویسی  بیرون 

 جنسی

 
( تعداد  کاستی،  و  نواقص  رفع  و  امور  بهتر  تنظیم  و  30بمنظور  مورد سفارش  ارائه  (  اصالحی  نظریات 

 گردیده است.

اصالحی   نظریات 

 و سفارشات

 
  ( مبلغ  ) 770500دیون:  مبلغ  و  ریاست  زمین  قیمت  از  افغانی  برق 65602(  بابت صرفیه  افغانی   )

 مقروض میباشد . 
 دیون و طلبات 

 

 ساالنه برای کارمندان ورکشاپ جهت ارتقای ظرفیت در نظر گرفته نمی شود   .1

 عدم استیشن های هایدرولوژی و میترولوژی   .2

 نبود موتر ساحوی غرض سروی پروژه ها  .3

 عدم موجودیت وسایل از قبیل توتل استیشن   .4

 چالش های اداره 

 عواید ( افغانی 2000مبلغ ) 

 است .  دهیارسال گرد 12/6/1399( مورخ 323/203مکتوب نمبر ) عهیذر 
ارسال   نتیجه 

 گزارش

 پیگیری گزارش  صورت نگرفته  

 پالنی مالحظات 
نوع 

 بررسی 
9139  ربع: دوم سال مالی:  

حوزه ریاست   عمومی 

 دریائی پنج آمو کندز  
 اسم مرجع بررسی: 

 از بابت اضافه بردگی معاش و اضافه کاری ( افغانی 130942مبلغ ) 
نویسی  بیرون 

 نقدی
4 

 ( قلم جنس فاضل میباشد 3( قلم جنس باقی و به تعداد )5به تعداد )  
نویسی  بیرون 

 جنسی
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( تعداد  کاستی،  و  نواقص  رفع  و  امور  بهتر  تنظیم  ارائه  46بمنظور  اصالحی  نظریات  و  مورد سفارش   )

 گردیده است.

اصالحی  نظریات  

 و سفارشات

 
( افغانی از شرکت برشنا و مبلغ  221410( افغانی مقروض میباشد که مبلغ )291410طلبات: مبلغ )

 ( افغانی از شرکت ساختمانی هارون امین می باشد . 17000)
 دیون و طلبات 

 

 نداشتن بودجه جهت حفظ و مراقبت استیشن از اثر تخریب سیالب ها  .1

 عدم هماهنگی بین کشور تاجکستان جهت اندازه گیری مقدار جریان آب در استیشن مزار   .2

 نرسیدن ارقام از استیشن های مرزی و صعب العبور به وقت و زمان معین آن   .3

 نداشتن وسایل سروی هایدروجیولوژی جهت داشتن آب های زیر زمینی   .4

فعال شدن بعضی استیشن ها شده   عدم امنیت در اکثر ساحات اداره تحت بررسی که باعث غیر .5

 است  

 عدم همکاری شعبات ذیربط   .6

امور آب و برنامه ها دربخش های مختلف به خصوص پروژه عدم همکاری ریاست های تنظیم   .7

 ها 

 عدم رعایت اصل مکافات و مجازات از سوی رهبری وقت   .8

 چالش های اداره 

 
( افغانی 22000استفاده کنندگان آب مبلغ )  ( و از درک ایجاد انجمن17000توزیع آفر مبلغ )  از درک  

 عواید داشته است . 
 عواید

 ارسال گردیده است. 7/7/1399( مورخ 456/278مبر )نتایج بررسی ذریعه مکتوب ن 
ارسال   نتیجه 

 گزارش

 پیگیری گزارش  نتایج بررسی پیگیری صورت گرفته است.  7/7/1399( مورخ 456/278نمبر ) مکاتیبذریعه  

9139 نوع بررسی  پالنی مالحظات   ربع: دوم سال مالی:  
حوزه فرعی  ریاست  

  اسعد  هاردریائی کن

 آباد 

 اسم مرجع بررسی: 

 ( افغانی از بابت سفریه 5000مبلغ ) 
نویسی  بیرون 

 نقدی

5 

 میباشد  ( قلم جنس فاضل 2سی )جنعبدالروف فرزند حضرت الرحمن متعمد نقدی و  
نویسی  بیرون 

 جنسی

 
( تعداد  کاستی،  و  نواقص  رفع  و  امور  بهتر  تنظیم  ارائه  25بمنظور  اصالحی  نظریات  و  مورد سفارش   )

 گردیده است.

و    نظریات

 سفارشات

 دیون و طلبات  ندارد . 

 

 کمبود تخصیص در کود مصارفاتی   .1

 کمبود پرسونل مسلکی و انجنیری   .2

 جنیری و تخنیکی  ان کمبود وسایل  .3

 کمبود دفاتر مدیریت ساحوی  .4

 چالش های اداره 

 
( افغانی از 14000( افغانی عواید داشته که مبلغ )54500مبلغ )  1399اداره حوزه دریایی در سال  

 . ( افغانی از بابت لیالم داغمه جات میباشد 40500ها و مبلغ )درک ایجاد انجمن 
 عواید

 
ارسال   2/6/1399( مورخ  307/198( و مکتوب نمبر )306/197نتایج بررسی ذریعه مکتوب نمبر )

 گردید 

ارسال   نتیجه 

 گزارش

 پیگیری گزارش  .صورت نگرفته  
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9139 نوع بررسی  پالنی مالحظات   ربع: دوم   سال مالی:  
فرعی  ریاست حوزه 

ارغنداب   دریائی 

 کندهار 

 اسم مرجع بررسی: 

 
( افغانی از بابت اضافه بردگی اضافه کاری ،سفریه و بازگشتی تیل قابل باز گشت میباشد 156662مبلغ )

. 

نویسی  بیرون 

 نقدی

6 

 
( لیتر تیل متعمد باقی  2175به مقدار )به تعداد یک قلم جنس باقی و یک قلم جنس فاضل میباشد  

 میباشد  

نویسی  بیرون 

 جنسی

 
تنظ  کاست  میبمنظور  و  نواقص  رفع  و  امور  )  ،یبهتر  نظر36تعداد  و  مورد سفارش  ارائه    یاصالح  اتی( 

 است. دهیگرد

اصالحی   نظریات 

 و سفارشات

 دیون و طلبات  ( افغانی از درک صرفیه برق و صفائی مقروض میباشد 4060730مبلغ ) 

 

انکشافی   .1 بودجه  و  2نداشتن  حفظ  تخصیص  کمبود  آب   .  شبکه  نبود    3رسانی  مراقبت   .

. کمبود وسایط نقلیه و روغنیات برای نظارت از بخش    4ماشینری جهت پاک کاری کانال ها  

. بی خبری مردم و استفاده کنندگان آب از قانون آب بخاطر تقویت انجمن    5های ساحوی  

 دگان آب . نهای استفاده کن

 چالش های اداره 

 عواید ( افغانی عواید داشته  6000از درک ایجاد انجمن ها مبلغ ) 1399اداره حوزه دریایی در سال مالی  

 
ارسال کردیده    2/6/1399( مورخ  305/196( و مکتوب شماره )302/192ذریعه مکتوب شماره )

 است  

ارسال   نتیجه 

 گزارش

 پیگیری گزارش  صورت نگرفته است. 

 پالنی مالحظات 
نوع 

 بررسی 
9139  ربع: دوم سال مالی:  

فرعی  حوزه  ریاست 

پائینی  دریائ کندز  ی 

 بغالن

 اسم مرجع بررسی: 

 قابل وضع میباشد  ماکول( افغانی از بابت اضافه کاری و 8588مبلغ ) 
نویسی  بیرون 

 نقدی
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نویسی    ( قلم جنس فاضل و یک قلم جنس باقی میباشد 2به تعداد ) بیرون 

 جنسی

 
تعداد   کاستی،  و  نواقص  رفع  و  امور  بهتر  تنظیم  ارائه  21)بمنظور  اصالحی  نظریات  و  مورد سفارش   )

 گردیده است.

اصالحی   نظریات 

 و سفارشات

 دیون و طلبات  ندارد . 

 

 موجود مطابق به تشکیل جدید  نداشتن تعمیر اداری و فضای کاری مطمین برای پرسونل  .1

 کمبود یک عراده موتر خدماتی  .2

 کمبود وسایط ماشینری ازقبیل اسکواتور ،دمترک و غیره  .3

 عدم نبود امنیت جهت اعزام پرسونل تخنیکی به پروژه ها  .4

 عدم همکاری قوای اجرائیه در ارتباط به جلوگیری غضب زمین حریم دریا ها و کانال ها   .5

 چالش های اداره 

 عواید ندارد . 

 ارسال گردیده است  17/6/1399( مورخ  365/230(،)364/229نمبر ) اتیبنتایج بررسی ذریعه مک  
ارسال   نتیجه 

 گزارش

 

 صورت نگرفته 

 

 

 پیگیری گزارش 
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 ربع: دوم سال مالی:  1399 نوع بررسی  پالنی مالحظات 
فرعی   ریاست حوزه 

 دریائی سرپل  
 اسم مرجع بررسی: 

 ( افغانی از بابت کم سنجشی مالیه معاش سید روح اهلل ریس حوزه قابل بازگشت است 20790مبلغ ) 
نویسی  بیرون 

 نقدی  

 

 ( لیتر تیل باقی است  91به مقدار ) 
نویسی  بیرون 

 جنسی

 
( تعداد  کاستی،  و  نواقص  رفع  و  امور  بهتر  تنظیم  ارائه  33بمنظور  اصالحی  نظریات  و  مورد سفارش   )

 گردیده است.

اصالحی   نظریات 

 و سفارشات

 دیون و طلبات  ( افغانی از ریاست شاروالی بابت مقروضیت تعمیر اداری  547360مبلغ ) 

 
 کمبود تخصیص  .1

 نبود طرزالعمل مشخص برای پروژه های مختلف از قبیل اصالح و بازسازی تحکیمات  .2
 چالش های اداره 

 عواید ( اخذ مواد ریالتی  318700ومبلغ )( افغانی از بابت ایجاد انجمن استفاده کنندگان اب 4000مبلغ ) 

 ارسال گردید  27/7/1399( مورخ 504/300نتایج بررسی  ذریعه مکتوب نمبر) 
ارسال  ه  نتیج

 گزارش

 پیگیری گزارش  .صورت نگرفته  

 پالنی مالحظات 
نوع 

 بررسی 
 ربع: دوم سال مالی:  1399

فرعی  حوزه  ریاست 

پائینی   سرپل  دریائی 

 )جوزجان(

 اسم مرجع بررسی: 

 ( افغانی از بابت اضافه پرداخت سفریه، ماکول و اضافه کاری قابل وضع میباشد 16078مبلغ ) 
نویسی  بیرون 

 نقدی

7 

 
نویسی  ( قلم جنس فاضل میباشد  6محمد عارف متعمد جنسی بتعداد ) بیرون 

 جنسی

 
( تعداد  کاستی،  و  نواقص  رفع  و  امور  بهتر  تنظیم  و  34بمنظور  مورد سفارش  ارائه  (  اصالحی  نظریات 

 گردیده است.

اصالحی   نظریات 

 و سفارشات

 دیون و طلبات  ( افغانی از قیمت ملکیت زمین اداره از ریاست شاروالی مقروض میباشد  711050مبلغ ) 

 چالش های اداره  . منظوری به موقع پروژه ها از جانب اداری   2نبود امنیت  .1 

 عواید ( افغانی از درک ایجاد انجمن های استفاده کنندگان آب 18000مبلغ ) 

 ارسال گردید 27/7/1399( مورخ 502/298نتایج بررسی ذریعه مکتوب نمبر ) 
ارسال   نتیجه 

 گزارش

 
 

 پیگیری گزارش  صورت نگرفته 

 پالنی مالحظات 
نوع 

 بررسی  
 ربع: چهارم  سال مالی:  1399

ریاست عمومی جوزه  

 دریائی )شمال( 
 اسم مرجع بررسی: 

 سفریه ،اضافه پرداخت قابل تحصیل میباشد . ( افغانی از بابت 8900مبلغ ) 
نویسی  بیرون 

 نقدی  
 

 
نویسی  ندارد  بیرون 

 جنسی 
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  یحوزه فرع استیر اسم مرجع بررسی : 

  یکندز باالئ یائیدر

( انی)بام  

نوع  1399 سال مالی :  سوم ربع : 

 بررسی  

 مالحظات  پالنی

بیرون نویسی  

 نقدی  

  ندارد

بیرون نویسی 

 جنسی

باشد  یپطرول قابل بازگشت م  لیت تری( ل830مقدار ) ی اهلل متعمد جنس  ظیحف   

نظریات اصالحی و  

 سفارشات

  ارائه یاصالح اتی( مورد سفارش و نظر24تعداد ) ،یبهتر امور و رفع نواقص و کاست میبمنظور تنظ 

. است دهیگرد  
 

. ندارد دیون و طلبات       

 . ساختمان و سرد شدن زود هنگام هوا یکم بودن فصل کار .1 چالش های اداره  

م  ارقا یمعلومات یزمستان که باعث بوجود آمدن خال امیدر ا یمواصالت یمسدود شدن راها .2

 .هایدرولوژیکی میگردد

 است دهیمشکالت گرد یکه باعث بعض FAO از جانب دفتر محترم  یک ی نکردن اسناد تخن هیارا.        3

 

داشته دیکارمد عوا ریاز بابت داغمه جات غ ی( افغان182600مبلغ ) عواید    

نتیجه ارسال 

 گزارش  

ده یارسال گرد 1399/ 27/7( مورخ 506/302مکتوب نمبر ) عهیارسال گزارش ذر جینتا   

  صورت نگرفته  پیگیری گزارش  

حوزه فرعی دریائی  اسم مرجع بررسی : 

 کوکچه )فیض آباد (
سوم  ربع :  نوع  1399 سال مالی :  

 بررسی  

 مالحظات  پالنی

بیرون نویسی  

 نقدی  

و اضافه کاری از نزد کارمندان قابل تحصیل میباشد . ( افغانی ازبابت اضافه بردگی 211236مبلغ )   

بیرون نویسی 

 جنسی

   ندارد .

نظریات اصالحی و  

 سفارشات

ارائه    یاصالح اتی( مورد سفارش و نظر24تعداد ) ، یبهتر امور و رفع نواقص و کاست  میبمنظور تنظ 

.است دهیگرد   
 

  ندارد . دیون و طلبات 

 
تنظ  کاست  میبمنظور  و  نواقص  رفع  و  امور  )  ،یبهتر  نظر25تعداد  و  مورد سفارش  ارائه    یاصالح  اتی( 

 است. دهیگرد

اصالحی   نظریات 

 و سفارشات

 دیون و طلبات  ندارد  

 چالش های اداره   ندارد  

 عواید ندارد 

 تحت کار   
ارسال   نتیجه 

 گزارش

 پیگیری گزارش   پیگیری صورت نگرفته است   
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 نداشتن تعمیر برای دفاتر اداره  (1 چالش های اداره  

 کمبود بودجه در بخش تحکیمات سواحل دریا ها  (2

 نداشتن بودجه حالت اضطرار جهت رسیدن به موقع هنگام سیالب و آب خیزی   (3

 نداشتن انترنت برای اجراات اداری   (4

 (  220کمبود تخصیص در کود مصارفاتی ) (5

 

( افغانی از درک ایجاد انجمن عواید داشته است  4000مبلغ ) 1399در سال  عواید    

نتیجه ارسال 

 گزارش  

. دهیارسال گرد 24/8/1399( مورخ 349-584/348-583ر )مکتوب نمب عهیارسال گزارش ذر جینتا   

  صورت نگرفته است  پیگیری گزارش  

 

ریاست حوزه فرعی   اسم مرجع بررسی : 

 دریائی بلخ  

8139 سال مالی :  دوم ربع :  نوع  

 بررسی  

 مالحظات  پالنی

بیرون نویسی  

 نقدی  

از نزد کارمندان قابل   ی و معاش اضافه کار ، یاضافه بردگ سفریه، ازبابت ی( افغان69837مبلغ )

.باشدیم لیتحص   
 

بیرون نویسی 

 جنسی

( افغانی فاضل میباشد600جنسی به تعداد یک عدد رادلیول به مبلغ )محترم حیات اهلل متعمد نقدی و     

نظریات اصالحی و  

 سفارشات

ارائه   یاصالح اتی( مورد سفارش و نظر24تعداد ) ،یبهتر امور و رفع نواقص و کاست میبمنظور تنظ 

.است دهیگرد  
 

  ندارد . دیون و طلبات 

   210و  220،224کمبود تخصیص در کود های  (1 چالش های اداره  

 نبود امنیت در ساحه کاری   (2
 

  ندارد . عواید 

نتیجه ارسال 

 گزارش  

ارسال گردیده است .  24/9/1399( مورخ 680/398نتایج گزارش ذریعه مکتوب نمبر )   

  صورت نگرفته است  پیگیری گزارش  

 

 پالنی مالحظات 
نوع 

 بررسی 
 ربع:   چهارم  سال مالی:  1399

ریاست حوزه فرعی 

دریائی پنج باالئی  

 )اشکاشم( 

 اسم مرجع بررسی: 

 ( افغانی از بابت اضافه کاری قابل تحصیل میباشد 4405مبلغ ) 
نویسی  بیرون 

 نقدی

 
نویسی  از نزد محمد سالم متعمد قابل تحصیل میباشد  CPU( افغانی از درک یک قلم جنس 9860مبلغ ) بیرون 

 جنسی

 
 ده یارائه گرد  یاصالح  اتی( مورد سفارش و نظر27تعداد )  ، یبهتر امور و رفع نواقص و کاست  م یبمنظور تنظ

 است. 

اصالحی   نظریات 

 و سفارشات

 دیون و طلبات  (  افغانی از درک راه رو اداره مدیون میباشد  220000اداره حوزه فرعی دریائی پنج باالئی اشکاشم مبلغ ) 
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 .دریافتی کارکنان و مراجعینو شکایات اداره مبارزه با فساد اداری  ارنوالیلوی ح محترم امنیت ملی ، ادارهسوم: دوسیه های بخش  

قضایای که ایجاب تکمیل پروسه کشفی، تشخیص مظنونین،  ،  تحت اثر این اداره   تفتیش و بررسی ادارات ذیربط،  برعالوهریاست تفتیش داخلی  

چون مفتشین ادارات تفتیش داخلی  اجراات جزایی  قانون    4تثبیت خساره وارده را می نماید و از جانب اداره محترم لوی سارنوالی ج.ا.ا بر مبنای ماده  

قضایای که  نماید. به همین ترتیب  میگردد نیز بررسی می    محول  بوده و موضوعات که عنوانی ریاست تفتیش داخلی  منحیث مامورین ضبط قضائی

بنابر مکلفیت های    گردد.   راجع می  به اداره تفتیش داخلیسماً  جهت رسیدگی به شکایات مراجعین و کارمندان ر  لوی حارنوالی از سوی اداره محترم  

دوباره به مرجع مربوط آن ارسال  اداره    حظه شد مقام محترم وظیفوی به اسرع وقت به آن رسیدگی صورت گرفته و گزارش و اوراق دوسیه بعد از مال

مستقیم بدسترس قرار می گیرد، تعهد قوی وجود دارد تا بگونه  بطورکه بمنظور رسیدگی کارکنان و مراجعین می گردد. همچنان شکایات و عرایض 

این  و مالحظه شد مقام و تفتیش از انجام بررسی  دوسیه ها بعد .گرفته استصورت  الزم  به آن رسیدگیکشور  نافذهدر پرتو قوانین عادالنه و شفاف 

از جانب اداره محترم لوی حارنوالی  1399به این اساس دوسیه های که در سال  و    دوباره به مراجع ذیربط جهت اتخاذ تصامیم بعدی ارسالاداره  

  دوسیه (50)تحت بررسی قرار گرفته است جمعباین اداره  که توسط  مستقیم مقام محترم    یت   بنابر حکم و هداو امنیت ملی    جمهوری اسالمی افغانستان

 شود.   شمرده می بوده که قرار ذیل بر

 : یمل تیامن  یها هیالف: دوس

 

ال -1 گاز شبرغان  انتقال  تدارکات  مواد  نقض  )IPP)  فیمزارشر  یموضوع  مکتوب شماره  باالثر  مورخ  6477/3501(:   )28/12/1398  

تدارکات انتقال    یدر رابطه به نقض مواد قانون  ی تیو امن   یمحترم دفتر به ارتباط اطالعات کشف  استیر  رات،یتحر  تیاسناد محرم، آمر  یعموم  تیریمد

 عهیموضوع را ذر  ، یبعد از بررس  ئتیکه ه  دهیمواصلت ورز  ی داخل شیتفت  استیبه ر   ی برق از گاز( غرض بررس  دی( )تولIPP)  فی شر  ارمز یشبرغان ال

 محترم دفتر ارسال داشته اند.  استیرا به ر 6/6/1399( مورخ 204/380نامه شماره )

  تی، ورس و پنجاب وال 2و  1نمبر  کاولنگ ی  یها ی جات ولسوال هیقر ی اری( پروژه کانال، سربند و شبکه آب17) ی گزارش بررس پروژه ها -2

در کار    قصمحترم دفتر در رابطه به خال و نوا  استی( ر423شماره )  یو نامه ها  ی تیو امن   ی کشف  ی: موضوع از اثر اطالعات واصله ارکان هاانیبام

 جیمحترم دفتر در مورد خال و نواقص در کار پروژه اعمار کانال و سربند سول  استیر  17/6/1399( مورخ  424)  کاولنگی  یپروژه دهقان ولسوال

( پروژه کانال،  17)  کارمحترم دفتر در رابطه به خال و نواقص در    استیاسناد و ارتباط ر  تیآمر  31/6/1399( مورخ  1918و )  کاولنگی  یولسوال

بعد از   ئتیکه ه  دهیمواصلت ورز  یداخل  شیتفت  استی، ورس و پنجاب، به ر2و    1نمبر    کاولنگی  یها  یجات ولسوال  هیقر  یاریسربند و شبکه آب 

 محترم دفتر ارسال داشته اند.  استیبه ر 7/7/1399( مورخ 135/296نامه شماره ) عهیموضوع را ذر یبررس

 

 عدم منظوری پروژه ها به وقت زمان معین آن   (1

 تقسیمات غیر عادالنه پروژه های گبیونی جهت تطبیق پروژه ها (2

عدم مواد تحکیماتی از قبیل بوری و غیره جهت تحکیمات و جلوگیری از تخریبات خانه های مسکونی  (3

 ،زمین های زراعتی و تاسیسات عام المنفعه در هنگام آبخیزی های ساالنه 

 نداشتن وسایط و قوه کار از قبیل اسکواتور ، دمترک ،شاول و لنگر   (4

 کمره و کمپیوتر لپتاب GPSلیست ،توتل استیشن ، نداشتن وسایط انجنیری از قبیل لیول ،میتود (5

 نبود انترنت در ولسوالی اشکاشم.  (6

 مسدود بودن راه مواصالتی فیض آباد اشکاشم در شش ماه . (7

 .نداشتن وسایط فعال جهت جمع آوری آمار و ارقام از استیشن ها و نظارت از پروژه ها  (8

 چالش های اداره 

 عواید عواید داشته است   1399( افغانی از درک ایجاد انجمن ها در سال 10000مبلغ ) 

 ارسال گردیده است   24/8/1399( مورخ 585/250نتایج گزارش ذریعه مکتوب نمبر ) 
ارسال   نتیجه 

 گزارش

 پیگیری گزارش   
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  ی پروژه بازساز ریتأخ  مهیبغالن: موضوع جر ت یوال نینهر یکالن ولسوال یسربند و کانال جو  یپروژه بازساز ریتأخ  مهیجر  یموضوع بررس -3

  ت یاسناد محرم، آمر  ی عموم  تیریمد  11/3/1399( مورخ  491/  334نامه شماره )  عهیبغالن، ذر تیوال  ن ینهر  ی کالن ولسوال  ی سربند و کانال جو

( 109/231نامه شماره )  عهیموضوع را ذر  ،یبعد از بررس  تیکه هئ  دهیمواصلت ورز  یداخل  شیتفت  استیمحترم دفتر به ر  استیر  رتباط،اسناد و ا

 محترم دفتر ارسال داشته اند.  استیبه ر 2/6/1399مورخ 

نامه شماره    عهیذر  ر،یپنجش  تیوال  یونی( پروژه گب5نواقص )  ی:  موضوع بررسریپنجش   تیوال  یونی( پروژه گب5نواقص )  یررسگزارش ب -4

نامه    عهیموضوع را ذر  ،یبعد از بررس  تیکه هئ  دهیمواصلت ورز  استیر  نیمحترم دفتر به ا  استیر  ه،یاجرائ  تیریمد  11/12/1398( مورخ  457)

 محترم دفتر ارسال داشته اند.  استیبه ر 14/5/1399( مورخ 98/207شماره )

ارقام آب(: موضوع از اثر اطالعات واصله  -5 گزارش در رابطه به اشتراک دو تن کارمندان باالمقطع در ورکشاپ تحت عنوان )تبادل امار و 

محترم   استیاسناد و ارتباط، ر تیاسناد محرم، آمر ی عموم تیریمد 5/6/1399( مورخ 819/1523و مکتوب شماره ) یو کشف یت یامن یارگانها

  ی بعد از بررس  ئتیاست که ه  دهیمواصلت ورز  یداخل  شیتفت  استیامور آب به ر  م یتنظ  یمقام محترم اداره مل  3/6/1399  یخیتاردفتر و حکم  

 محترم دفتر ارسال داشته اند.  استی به ر 1/7/1399مورخ ( 270430نامه شماره ) عهیموضوع را ذر

 3/9/1398( مورخ 329/327نامه شماره ) عهیحوزه جنوب غرب: موضوع ذر ی ساختمان یتصد ت یآمر نیقروض دوکاک یگزارش بررس -6

 29/8/1398 یخیو حکم تار یمل تیامن 062محترم  استیر 28/8/1398( مورخ  20697محترم دفتر، نامه شماره )  استیر هیاجرائ تیریمد

 تیبه آمر  24/10/1398( مورخ 126/137نامه شماره ) عهیموضوع را ذر یبعد از بررس  ئتیاست که ه دهیرزمواصلت و یداخل شیتفت استیبه ر

 ل داشته اند. حوزه جنوب غرب ارسا یساختمان یمحترم تصد

و لغمان: موضوع   ایتخار، پکت ان،یکنر، نورستان، غور، بام  اتیوال یو چکدم ها شغوریپروژه پ یمراحل پروسه تدارکات ی گزارش در مورد ط  -7

  ن یبه ا  یغرض بررس  یتی و امن  یمحترم دفتر به ارتباط اطالعات کشف  استیر  هیاجرائ  تیریمد  21/10/1398( مورخ  373مکتوب شماره )  عهیذر

محترم دفتر ارسال داشته    استیبه ر  29/3/1399( مورخ  173نامه شماره )  عهیموضوع را ذر  ی بعد از بررس  ئتی است که ه  دهیورز  صلتموا  استیر

 اند.

  19/11/1398( مورخ  399نامه شماره )  عهیتخار: موضوع ذر  تیقلعه وال  ینگی   یتپه ولسوال  میتیپروژه سربند کانال    یگزارش بررس -8

 12/3/1399( مورخ  12/33نامه شماره )  عهیموضوع را ذر  یبعد از بررس  ئتیمواصلت که ه  استیر  نیمحترم دفتر، به ا  استیر  راتیتحر  تیآمر

 دفتر محول نموده است.  حترمم استیدوباره به ر

سا  یاجرا   یبررس -9 و  معاشات  غفور  زاتایامت  ریحقوق  آصف  س  یمحمد  فضل  دیو  )یداود  شماره  نامه  باالثر  مورخ 455/400:   )

 ی قانون  ریحقوق معاشات غ  یبر اجرا  یمقام محترم مبن  11/12/1398  یخیتار   تیو هدا  یمراجع کشف  هیمحترم، اطالع  استی ر  11/12/1398

بعد   ئتیاست که ه  دهی مواصلت ورز  استیر  نیهلمند به ا  یساختمان  یتصد  استیر  تیسرپرست سرمحاسب   یداود فضل  دیو س  یمحمد آصف غفور

 محترم دفتر ارسال داشته اند.  استیدوباره به ر  2/4/1399( مورخ 60/98نامه شماره ) عهیموضوع را ذر یاز بررس

محترم دفتر   استیر ه،یائاجر ت یریمد 11/12/1398( مورخ 401/456نامه شماره ) عهیکارمندان وزارت: ذر یاضافه کار یاجرا یبررس - 10

 نی( تن از مامور100تعداد ) ی بانک  ستمیو بعد از س ی بانک  ستم یقبل از س یو حساب یمال  استیاز جانب ر یحقوق اضافه کار  یبر کم سنجش ی مبن

طر  ران یو اج  ا  یکشف  ی ارگانها  قیاز  از بررس  ئتیکه ه  دهیمواصلت ورز  است یر  نیبه  را ذر  ی بعد  ( مورخ 750/1242نامه شماره )  عهیموضوع 

 محترم دفتر محول نموده است.  استیدوباره به ر 24/12/1398

 استیر  هیاجرائ  تیریمد  14/12/1398( مورخ  481/416نامه شماره )  عهیتدارکات: ذر  استیر  یقانون  ریسلسله اجراات غ  کی  یبررس  - 11

موضوع را   یبعد از بررس  ئتیاست که ه  ده یمواصلت ورز  استیر  نیدر رابطه به موضوع فوق، به ا  یتیو امن  یمحترم دفتر به ارتباط اطالعات کشف

 محترم دفتر محول نموده است.  است یدوباره به ر 18/4/1399( مورخ 98/149) مارهنامه ش عهیذر

 ی حضرت سلطان و ولسوال  ی خرم و سارباغ ولسوال  ی موظف در ارتباط به اجراات خالف قانون در مورد پروژه چکدم ولسوال  ئتیگزارش ه - 12

 است یر  رات،یتحر  تیاسناد محرم، آمر  یعموم  ت یریمد  22/2/1399( مورخ  360/264نامه شماره )  عهیسمنگان: موضوع ذر  تیوال  رینخچ  روزیف
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موضوع  یبعد از بررس  ئتیکه ه دهیمواصلت ورز یداخل شیتفت استیدر رابطه به موضوع فوق، به ر یتیو امن  یاطالعات کشف تباطمحترم دفتر به ار

 محترم دفتر ارسال داشته است.  استیبه ر 19/4/1399( مورخ 99/153نامه شماره ) عهیرا ذر

  نیبه ا  یمراجع کشف 12/6/1399( مورخ 5633نامه شماره ) عهی: موضوع در ADBدر رابطه به سه پروژه منعقده اداره  ئتیگزارش ه - 13

 یسارنوال  یبه اداره محترم لو  15/7/1399( مورخ  292/482نامه شماره )  عه یموضوع را ذر  یبعد از بررس  ئتیاست که ه  ده یاداره مواصلت ورز

 محول نموده است. 

معاونیت لوی سارنوالی    6/8/1399( مورخ  3914بل ذریعه نامه شماره )موضوع بررسی حفر غیر قانونی چاه عمیق واقع ناحیه )هفتم( شهر کا  -14

 که گزارش هیئت تفتیش تحت کار میباشد. ریاست محترم سارنولی تحقیق جرایم به این اداره مواصلت ورزیده 

مدیریت محرم    4/9/1399( مورخ  2823/1551بررسی موضوع تفاوت های پولی در مورد اجناس مختلف النوع ذریعه مکتوب شماره )  -15

 ریاست دفتر که به این اداره مواصلت ورزیده گزار ش هیئت تفتیش تحت کار میباشد . 

 یحکم یها هی: دوسب

( مورخ 39/38نامه شماره ) عهیکابل: موضوع ذر ییایحوزه در یعموم استیر 1398سال  ی ونیگب یدر رابطه به پروژه ها ئتیگزارش ه .1

موضوع    یبعد از بررس   ئتیاست که ه  دهیاداره مواصلت ورز نیکابل به ا  ییایحوزه در  ی محترم عموم  است یر  ،یریخدمات انجن   تیآمر  31/4/1399

 کابل محول نموده است.  ییایحوزه در یمحترم عموم استیدوباره به ر 3/5/1399( مورخ 193/363) شمارهنامه  عهیرا ذر

( مورخ 71/63نامه شماره )  عهیشمال: ذر  ییایدر  یشده در سطح حوزه عموم  قیتطب  یونیگب  یپروژه ها  تیعدم موثر  یگزارش بررس .2

نقل   کیآب همراه با    ساتیتاس  یر یخدمات انجن  ی محترم عموم استیو شبکات آب ر  ساتیتاس  یحفظ، مراقبت و بهره بردار  استیر  17/3/1399

  نیشمال به ا  ییایحوزه در  ی محترم عموم  استیدر مربوطات ر  یونیدور اول و دوم گب  یپروژه ها  قیاز روند تطب  یرتموظف نظا  ئتیاز گزارش ه

حوزه  یمحترم عموم استیبه ر 2/6/1399( مورخ 108/233نامه شماره ) عهیموضوع را ذر یبعد از بررس ئتیاست که ه ده یمواصلت ورز استیر

 شمال محول نموده است.  ییایدر

  یحفظ، مراقبت و بهره بردار  استیر  26/5/1399( مورخ  175/244نامه شماره )  عهی: ذرانیبام  تیوال  یونیگب  یپروژه ها  یگزارش بررس .3

دور    یونیگب   یپروژه ها  ینظارت  ئتی از گزارش ه  یکاپ  کی آب همراه با    ساتیتاس   یر یخدمات انجن  ی محترم عموم  است یو شبکات آب ر  ساتیتاس

است که   ده یمواصلت ورز  استیر  نیچکدم به ا  یجلسه هفته وار پروژه ها  نوتیو م  انیبام  تیوال  ییایشده در سطح حوزه در  قیاول و دوم تطب

( ارسال  انی)بام ییکندز باال  ییایدر  یمحترم حوزه فرع  استیبه ر  7/7/1399( مورخ  136/297نامه شماره )  عهیموضوع را ذر  ی بعد از بررس  ئتیه

 داشته است. 

ه .4 تصم   ئتیگزارش  به اعتراض  رابطه  نامه شماره   عهیجوزجان: ذر  ت یتاق وال  میت یقرارداد پروژه چکدم ملخک در ساحه    ی اعطا  میدر 

ارمان شرق    ی محترم دفتر و اعتراض شرکت ساختمان  استیاسناد و ارتباط، ر تی آمر  رات،یتحر ی عموم تیریمد 4/6/1399( مورخ 685/1084)

 ت اسیر نی باشد به ا ی م زیحکم مقام محترم ن  یجوزجان که حاو  تیتاق وال می تیقرارداد پروژه چکدم ملخک در ساحه  یعطاا م یدر ارتباط به تصم

محترم دفتر محول   استیدوباره به ر  8/7/1399( مورخ  281/464نامه شماره )  عهیموضوع را ذر  یبعد از بررس  ئتیاست که ه  ده یمواصلت ورز

 نموده است. 

تدق  ی ساختمان  یتصد  یعموم  استیر  ت یملک   نیزم   بیجر  34قرارداد   .5 قرار  به اساس  موظف    تهی کم  13/5/1398مورخ    یقیهلمند: 

مقام   13/8/1398( مورخ  3343ج.ا.ا بعد از حکم شماره )  یحارنوال  یاداره محترم لو  قیدر امور تحق  تیو مطالعات معاون  قیتدق  یعموم  استیر

به اداره محترم   30/10/1398( مورخ  130/141نامه شماره )  عهیموضوع را ذر  یبعد از بررس  ئتیاست که ه  دهیورز  صلتموا  استیر  نیمحترم به ا

 ج.ا.ا محول نموده است.  یحارنوال یلو
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 1/2/1399( مورخ  200بر    296نامه شماره )  عهیبلخ: ذر تیوال  پهی شور ت  یآباد ولسوال   ر یفق  هیدکه نمبر اول قر  یماتیپروژه تحک  یبررس .6

 ئتیاست که ه دهیت ورزمواصل یداخل ش یتفت استیبه ر  ،یو کشف ی تیامن  ینهاد ها 25/1/1399( مورخ 763محترم دفتر، نامه شماره ) استیر

 محترم دفتر محول نموده است.  استیدوباره به ر 29/3/1399( مورخ 48/91نامه شماره ) عهیموضوع را ذر یبعد از بررس

( مورخ 116بر    184نامه شماره )  عهیخوست: ذر  تیوال  ل یحبشخ  ی چک ی و ن  لیزنده خ   ی نک ی س  ی ونیگب  مات یتحک   یپروژه ها  یبررس .7

  ده یمواصلت ورز  یداخل  شیتفت  استیبه ر  ،یو کشف  یتیامن  ینهاد ها  17/1/1399( مورخ 546محترم دفتر، نامه شماره )  استیر  20/1/1399

 موده است.محترم دفتر محول ن استیدوباره به ر 29/3/1399( مورخ 50/93نامه شماره ) عهیرا ذر وضوع م  یبعد از بررس ئتیاست که ه

ک  ی کم  یبررس .8 ها  ی فیو  گب  ق یتطب  ی پروژه  دوم  و  اول  دور  کار  تحت  و  وال  ی ونیشده  )  عهیذر  اتیدر  شماره  مورخ 175/244نامه   )

موضوع را    ی موظف بعد از بررس  ئتی است که ه  دهیاداره مواصلت ورز  ن یآب به ا  ساتیتاس  یر یخدمات انجن  ی محترم عموم  استیر  26/5/1399

 محول نموده است.  انیبام ییکندز باال ییایدر یمحترم حوزه فرع استیبه ر 7/7/1399( مورخ 136/297نامه شماره ) عهیذر

تخر  یبررس .9 تحک   ی استناد  واریاعمار د  یپروژه ها  باتینواقص و  بد دره و  نامه شماره   عهیبدخشان: ذر  تیوال  یواش کوالب  ماتیدشت 

  استیر  نیمحترم دفتر به ا   است یر  هیاجرائ   ت یریمد  5/1/1399( مورخ  3و کشف و نامه شماره )  ی تیامن   یارگانها  28/12/1398( مورخ  28901)

ر  محترم دفت  استیدوباره به ر  10/4/1399( مورخ  59/112نامه شماره )  عهیموضوع را ذر   یموظف بعد از بررس  تیاست که هئ  دهیمواصلت که ورز

 محول نموده است. 

کشم   یولسوال یغرب  یکانال ها  ی بازو  ی استناد  وار یارگو  د یولسوال  یصمت   ی ایسواحل در  یماتی تحک   ی پروژه ها  باتینواقص و تخر  یبررس .10

 استیر رات،یتحر تیآمر 1/2/1399( مورخ  297و نامه شماره )  یکشف ینهاد ها 25/1/1399( مورخ 764نامه شماره ) عهیبدخشان: ذر تیوال

دوباره به   10/4/1399( مورخ  58/111نامه شماره )  عهیموضوع را ذر  یبعد از بررس  ئتیاست که ه  دهیتوصل ورز  استیر  ن یمحترم دفتر به ا

 محترم دفتر محول نموده است.  استیر

محترم   استیر 14/11/1398( مورخ  25955نامه شماره )  عهی: ذر1397سال    انیبام  تیوال  یسه پروژه انکشاف  هیقض  یگزارش بررس .11

به   1398/ 28/12( مورخ  1043/  620)ذریعه نامه  موضوع را    یبعد از بررس  شیتفت  ئت یمقام محترم واصل که ه  یعنوان  یمل  ت یامن  یعموم

 محترم دفتر ارسال داشته است.  استیر

مواصلت   استیر  نیمحترم دفتر به ا  استیر  هیجرائ  تیری( مد520نامه شماره )  عهینورستان: ذر  تیوال  یونیگب ینواقص پروژه ها  یبررس .12

محترم دفتر محول   استیدوباره به ر  10/4/1399( مورخ  57/110نامه شماره )  عهیموضوع را ذر  یموظف بعد از بررس  ئتیاست که ه  دهیورز

 نموده است. 

  31/2/1399( مورخ  1665نامه شماره )  عهیهلمند: ذر  ییایدر  یدر حوزه عموم  ی( پروژه حفظ و مراقبت28و تخلف )  یتخط  هیقض  یبررس .13

( مورخ 49/92نامه شماره )  عهیموضوع را ذر  یموظف بعد از بررس  ئتیکه ه  مواصلت ورزیده  یمقام عال  یعنوان  یمل  ت یامن  یمحترم عموم  استیر

 دفتر ارسال داشته است.  رممحت استیبه ر 29/3/1399

( 684شماره )  هیشنهادیپ  عهی: ذرصالحیمقامات ذ یبدون اخذ منظور  گریفراه به ساحه د  تیوال  یاحجام دار آباد سفل  قیاسناد تطب   یبررس .14

انرژ  4/12/1398مورخ   )وزارت  اداره  مقام  اصدار    یبه  آب(  ه  افتهیو  بررس  ئتیکه  از  ذر  یبعد  را  )  عهیموضوع  شماره  مورخ 20/47نامه   )

 آب محول نموده است.  یمحترم انسجام برنامه ها استیر هب 14/3/1399

محترم انسجام  استیر 11/1/1399( مورخ 2800نامه شماره ) عهیبدخشان: ذر تیوال فتل ی یبد دره ولسوال لبریپروژه س هیقض یبررس .15

  لبر یسواحل س  میدر مورد پروژه تحک   3/1/1399( مورخ  739شماره )  شنهادی ارت و پو نظ  ی سیپالن و پال  یمحترم عموم  استیآب، ر  یپروژه ها

نامه    عهیموضوع را ذر  یموظف بعد از بررس  ئتیاست که ه  دهیاداره مواصلت ورز  نیبدخشان به ا  تیوال  فتلی  یه بد دره باال ولسوالیبد دره واقع قر

 آب محول نموده است.  یمحترم انسجام برنامه ها استیبه ر 17/3/1399( مورخ 24/51شماره ) 

نامه شماره  عهی: ذرمروزین تیهلمند واقع شهر زرنج وال یساختمان یتصد تیملک نیزم بی( جر20به ارتباط ) یقانون ریگزارش اجراات غ  .16

اداره،    یمقام عال  2/6/1399  یخیمحترم دفتر و حکم تار  استیاسناد و ارتباط، ر  تی، آمراسناد محرم  یعموم  تیریمد  4/6/1399( مورخ  1485)
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محترم    استیبه ر  1/7/1399( مورخ  269/429نامه شماره )  عهیموضوع را ذر  یموظف بعد از بررس  ئتیاست که ه  دهیتوصل ورز  استیر  نیبه ا

 دفتر محول نموده است. 

نامه شماره   عهی: ذرییایو بانک انکشاف آس  یاز وجوه بانک جهان  1398  ی موجه سال مال  ریموظف در رابطه به مصارف غ  ئتیگزارش ه .17

مورخ  1251/784) ر  تیآمر  رات،یتحر  یعموم  تیریمد  19/6/1399(  ارتباط  و  )  استیاسناد  شماره  نامه  و  دفتر  مورخ 5441محترم   )

مواصلت   استیر  نیدر ارتباط به موضوع فوق به ا  هیدفتر وزارت محترم مال  یعموم  استیرتباط، راسناد و ا  استیر  رات،یتحر  تیآمر  15/6/1399

محترم دفتر محول نموده   استیبه ر  26/7/1399( مورخ  277/520نامه شماره )    عهیموضوع را ذر  یموظف بعد از بررس  ئتیاست که ه  دهیورز

   است.

آمریت اسناد    (3169/1781جمع خوشحال خانه سامان وزیر اسبق وزارت باالثر مکتوب شماره )اجناس  قلم    150.      بررسی عدم تسلیمی    18

 محرم ریاست دفتر به این ریاست مواصلت ورزیده هیئت موظف تحت بررسی قرارداده که گزارش بعد از تکمیل بررسی بمقام ارایه میگردد.

 9/1399/ 4  ( مورخ    2823/1551)  هباالثر مکتوب شمار  ADBقلم اجناس مختلف النوع دفتر    4.      گزارش بررسی اوراق خریداری    19

 .  قرار داده است مدیریت اسناد محرم ریاست دفتر به این ریاست مواصلت ورزیده که هیئت موظف موضوع را تحت بررسی 

 :  یحارنوال یها هی: دوسج

 29/12/1397  یخیو قرار تار  29/12/1397( مورخ  3106/6324نامه شماره )  عهی: ذرمروزین  ت یوال  ی گزارش کمربند سبز نهر لشکر .1

  ی اداره محترم لو ، یفساد ادار هیامور مبارزه عل  یالیمرست  ، یفساد ادار م یمبارزه با جرا ی محترم حارنوال استیر ق یتحق ی عموم ت ی( آمر13) تهیکم

موضوع   یموظف بعد از بررس  ئتیاست که ه  دهی مواصلت ورز  استیر  نیبه امقام محترم    12/1/1398( مورخ  188ج.ا.ا و حکم شماره )  یحارنوال

 اصدار نموده است.   یحارنوال لوی محترم اداره به 6/6/1399 مورخ( 222/415)¬¬¬نامه شماره  عهیرا ذر

( مورخ 1118/389نامه شماره )  عهیکنر: ذر  تیاسعدآباد وال  یموظف به ارتباط پروژه نصب و منتاژ دستگاه کوچک آب  ئتیگزارش ه .2

(  20) تهی کم 7/3/1398 یخیو قرار تار یحارنوال  یاداره محترم لو ، یفساد ادار هیمبارزه عل ی حارنوال استیر ق، یتحق ی عموم تیآمر 3/8/1398

  ده یمواصلت ورز استیر نیدر رابطه به موضوع فوق به ا یحارنوال یاداره محترم لو ،یفساد ادار هیمبارزه عل یرنوالحا  استیر ق،یتحق یعموم تیآمر

 محول نموده است.   ی حارنوال  یبه اداره محترم لو   1/6/1399( مورخ  104/229نامه شماره )  عهیموضوع را ذر  ی موظف بعد از بررس  ئتی است که ه

نامه   عهیامور آب: ذر  میتنظ یچهار عراده موتر بعد از ختم پروژه به جانب اداره مل  یمیعدم تسل  هیموظف در ارتباط به قض  ئتیگزارش ه .3

( لو  ی ملک   یفساد ادار  میجرا  هیمبارزه عل  استیر  ق، یتحق  تیآمر  ه،یاجرائ  تیری( مد1642/782شماره  تار  یحارنوال  یاداره محترم  قرار   ی خیو 

مواصلت   یداخل  ش یتفت  استیبه ارتباط موضوع فوق به ر  یفساد ادار  هیمبارزه عل  ی حارنوال  است یر  قیتحق  ی عموم  ت ی( آمر13)  تهیکم  21/5/1399

محول    یحارنوال  یبه اداره محترم لو  2/7/1399( مورخ  250/463نامه شماره )  عهیموضوع را ذر  یموظف بعد از بررس  ئتیاست که ه  دهیورز

 نموده است. 

بررس .4 وال  زلید  ی داریقرارداد خر  ه یقض  یگزارش  به  ها  ذر  ت یجنراتور  )  عهیکندهار:  مورخ  3900نامه شماره   تیآمر  26/8/1398( 

 ی موظف بعد از بررس  ئتیاست که ه  دهیتوصل ورز  استیر  نیبه ا  یحارنوال  یو داراالنشاء، اداره محترم لو  راتیتحر  استیو گزارشات، ر  یهماهنگ

 اصدار داشته است.   یحارنوال یمحترم لو استیر یعنوان 12/11/1398( مورخ 564/908شماره ) نامه عهیموضوع را ذر

نامه شماره    عهی( شهر کابل: ذر300/4و    300/3،  300/2)  یبرق رسان  یدر پروژه ها  تیفیک  یب  یها  هینصب پا  هیقض  یگزارش بررس .5

موظف    ئتیاست که ه  دهیمواصلت ورز  است یر  نیبه ا  ی فساد ادار  میمبارزه با جرا  یمحترم حارنوال  استیر  6/1390//27( مورخ  4755بر    7004

 محول نموده است. یفساد ادار میمبارزه با جرا یمحترم حارنوال استیبه ر 4/1/1399( مورخ 1نامه شماره ) عهیذر راموضوع  یبعد از بررس

( مورخ 3220/1123گزارش هیئت موظف در مورد بررسی پروژه های انکشافی که به کمک هندوستان تمویل میگردد ذریعه مکتوب شماره ) -6

( مورخ  321-598/319-596ریعه مکتوب شماره )ذبه این ریاست مواصلت ورزیده بود هیئت موظف پروژه های فوق را بررسی و  22/6/1399

 BQوالیت تخار ولسوالی فرخار منطقه شوری به نسبت جعل در قیمت  یزویر در پروژه دیوار استنادی سواحل دریایدر مورد جعل و ت 4/9/1399

( دو میلیونو شش صدو شصت شش هزارو هشت صد افغانی به عواید دولت خساره  2666800و سازش شرکت قرار دادی با هیئت ارزیابی مبلغ )
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( قانون تدارکات و با 47فقره اول ماده )  8، جز3وارد گردیده که از نزد شرکت قابل تحصیل میباشد و هیئت ارزیابی و آفرگشائی نسبت نقض جز

ریاست برنامه های انرژی ،  ( قانون تدارکات هریک عبدالقیوم کارمند ریاست تدارکات ، احمد عبداهلل نصرتی کارمند  47ره دوم ماده )نظرداشت فق

 امان اهلل شایان کارمند مرکز تحقیقات آب و عبدالحلیم صالحی که امضای موصوف در گزارش جلسه آفر گشائی موجود نبوده .

نحیب اهلل از ریاست تدارکات ، انجنیر بصیر کارمند ریاست سروی و پروژه سازی ، انجنیر امام خان کارمند ریاست   و هیئت ارزیابی هریک انجنیر

 نظارت برتطبیق پروژه های آب در زمینه کسب مسولیت مینمایند بنب به اداره محترم لوی سارنوالی معرفی گردیده است . 

عدلی  قانون تدارکات قابل تعقیب  48ماده  5قانون تدارکات و مطابق به جز  48ماده  3 و 2همچنان مسول شرکت اتحاد کاروان نسبت نقض جز 

 میباشد . 

و سازش منفی که  BQهمچنان در مورد جعل و تزویر در پروژه دیوار استنادی سر بند و کانال قریه باکرزو مرکز والیت زابل نسبت جعل در قیمت 

حزب اهلل ه است که هیئت ارزیابی و آفر گشائی هریک احمد رشاد میاخیل ، محمد افضل افضلی ، ( افغانی تفاوت وانمود گردید2284000مبلغ )

ست  استانکزی ، عبداهلل ، سید علی آقا از ریاست مالی و اداری ، محمد سخی از ریاست نظارت به تطبیق پروژه های اب و حاجی حضرت ولی از ریا

تعقیب عدلی میباشد همچنان  قانون تدارکات قابل    47قانون تدارکات مطابق فقره دوم ماده   (  47فقره اول ماده )  5-3تدارکات نسبت نقض جز  

 ( افغانی خساره وارده به دولت از نزد شرکت قابل تحصیل می باشد . 2284000مبلغ )

( مورخ 247/143باالثر مکتوب شماره ).       بررسی اوراق قضیه شکایت عبدالنصیر حکیمی مدیر پروژه فاز دوم بند برق کجکی والیت هلمند  7

فساد اداری اداره  آمریت سکتور خصوصی ریاست سارنوالی بررسی و مستند سازی جرایم فساد اداری معاونیت در امور مبارزه علیه    22/9/1399

لوی سارنوالی به این اداره مواصلت ورزیده که درزمینه هیئت موظف موضوع را تحت بررسی جدی قرار داده است که بعد از تکمیل بررسی   محترم

 گزارش بمقام ارایه میگردد. 

کمیته چهارم   20/8/1399( مورخ 3914/2482بررسی اوراق قضیه حفر چاه غیر قانونی در ناحیه هفتم  باالثر مکتوب شماره )گزارش  .       8

لوی سارنوالی در امور تحقیق به این اداره مواصلت ورزیده که هیئت موظف موضوع را ذریعه مکتوب شماره معاونیت  ،  ریاست سارنوالی تحقیق جرایم 

 است  نموده ( ورق ارسال 212مدیریت اجرائیه ریاست تفتیش داخلی در قید ) 23/9/1399( مورخ 458/357)

 9/1399/ 27( مورخ  3806/1752.      بررسی اوراق دوسیه در رابطه به جریمه تبخیر پروژه های والیت سمنگان باالثر مکتوب شماره )  9 

لت اداره مواصآمریت ابتدائیه ریاست سارنوالی مبارزه علیه جرایم فساد اداری معاونیت مبارزه در امور فساد اداری اداره محترم لوی سارنوالی به این 

 ورزیده که در زمینه هیئت موظف ریاست تفتیش موضوع را تحت بررسی قرار داده که بعد از تکمیل بررسی گزارش بمقام ارایه میگردد . 

 

 فوق العاده:  یها هی: دوسد

 رات،یتحر  تیآمر  7/8/1398( مورخ  63نامه شماره )  عهی: ذرریپنجش  تیپارنده وال  دلیکروهایگذشته پروژه ما  یپرداخت ها  یموضوع بررس .1

است که    دهیمواصلت ورز  استیر  ن یباشد، به ا  یمقام محترم م  ی رهبر  ئتیه  1/8/1398  یخیجلسه تار  صلهیمحترم دفتر که ضم آن ف  استیر

 محول نموده است. یو حساب یلمحترم ما استیبه ر 4/10/13998( مورخ 492/797نامه شماره ) عهیموضوع را ذر یموظف بعد از بررس ئتیه

( 211نامه شماره )  عهیآب: ذر  ساتیحفظ و مراقبت تاس  استیکارمند ر  ن یتوسط روح اهلل فزرند محمد حس  یاز دفتر حاضر  ی گزارش تخط .2

موظف بعد از   ئت یاست که ه دهیاداره مواصلت ورز ن یبه ا ی محترم منابع بشر است یسوانح ر  تیآمر ، یحاضر یعموم تیریمد 17/9/1398مورخ 

 امور آب محول نموده است.  م یتنظ ی محترم عموم استیبه ر 10/10/1398( مورخ 293/622نامه شماره ) عهیرموضوع را ذ یبررس
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( مورخ 2294نامه شماره ) عهی: ذربکی خلم ا  ییایدر یحوزه فرع استیذمت محب اهلل معتمد ر ی( افغان236000سرقت مبلغ ) یبررس .3

( 1119نامه )  تیشمال و هدا  ییایحوزه در  یعموم  استیر  1/10/1398( مورخ  564امور آب و نامه شماره )  میتنظ  یعموم  استیر  3/10/1398

( 746/1220نامه شماره )    عهیموضوع را ذر  یموظف بعد از بررس  ئتیاست که ه  دهیمواصلت ورز  است یر  نیبه ا  محترم،مقام    17/11/1398مورخ  

 اصدار نموده است.  یو حساب یمحترم مال استیبه ر 17/12/1398مورخ 

کیلو وات باالثر مکتوب شماره )     ( مورخ /    /     /   مدیریت عمومی   100.         گزارش بررسی دوسیه سرقت پرزه جات دیزل جنراتور  4

بررسی هیئت موظف گزارش بمقام ارسال گردیده ژی به این ریاست مواصلت ورزیده که بعد از  خدمات آمریت مالی و اداری ریاست هایدروجیولو

 است . 

.          بررسی درخواستی حاجی داود رئس شرکت ساختمانی  داود شاه رحیمی مبنی بر عدم تاخیر پروژه جوی کالن ولسوالی نهرین باالثر  5

ت اسناد محرم آمریت اسناد ارتباط ریاست دفتر به این اداره مواصلت ورزیده که موضوع مدیری  7/10/1399( مورخ  3514/1948مکتوب شماره )

   تحت بررسی هیئت موظف قرار دارد .

ع .        بررسی موضوع شکایات کارمندان ریاست خدمات انجنیری و مشورتی انرژی )واپیکا( که به این ریاست مواصلت ورزیده هیئت موظف موضو6

 بررسی همه جانبه قرارداده که گزارش بعد از تکمیل بررسی ارایه میگردد. را تحت 

 

 بخش چهارم: بیرون نویسی نقدی 

برآورده در جهت  و مستمر  بر این بوده است تا بطور متداوم    ،اداره ملی تنظیم امور آب  ریاست تفتیش داخلی   مفتشینتعهد    ؛دانیم  قابل تذکر می

بدون هیچ گونه احساس  زمینه  ارتقاء ظرفیت و توانمند سازی خویش بکوشند و در  ساختن اهداف و پالن های اداره تالش نمایند و در راستای  

ست آورد  از زمره د  . کوشیده اند  اداره ها، پالن کاری و اصالح ادارات ذیربط پالیسی  قوانین، مقررات،  رسیدن به اهداف و تطبیق    غرض خستگی عمآل  

که  و وظیفوی اضافه پرداخت ها و سایر اجراات غیر قانونی مالی نقدی و مبالغ چون بیرون نویسی  1399عمده شان در طول سال مالی  های مهم و

می،  شامل )اضافه پرداخت سفریه، کم سنجشی مالیه، وضع مالیه مطابق قانون مالیات بر عایدات، وضع اضافه پرداخت ها به اشخاص حقیقی و حک 

( که در جدول ذیل بصورت جز وار مرتب گردیده است دست آورد های مهم سال متذکره و عواید  اضافه پرداخت ماکول و بشمول طلبات ادارات 

 : شود محسوب می

 مالحظات  کلدار  دالر  افغانی  بیرون نویسی نقدی شماره

    37842 وضع مالیه 1

      89560 سفریه 2

    63936 اضافه کاری  3

    3940 ماکوالت  4

     جریمه تاخیر 5

    9648 معاش 6

     کرایه موتر  7

    6446652 اداره  باقیات 8

     طلبات ذمت ادارات و اشخاص  9

  بیرون نویسی نقدی  شده تحصیل مبلغ

     دیون ادارات  10

    660600 عواید 11

    تعداد  بیرون نویسی جنسی  شماره

 قلم جنس  11 باقی 12

  3096مقدار

لیتر تیل دیزل و  

 پطرول
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    قلم جنس  17 فاضل  13

 بخش پنجم: بیرون نویسی جنسی 

قلم جنس مختلف النوع    ( 28) مطابق پالن مورد بررسی قرار گرفته اند، بتعداد    1399بخش بیرون نویسی جنسی، ادارات که درطی سال مالی در  

 گردیده است.   باقی و قابل تحصیل وانمود

 گزارش ها  تهیه و پیگیریبخش ششم: 

غرض تحقق نظریات اصالحی،   اداره تنظیم امور آب  ( مورد گزارش تهیه و بعد از اخذ هدایت مقام محترم  12های پالنی، بتعداد ) در بخش بررسی

  م  غرض تحقق و اطمینان به ادارات ذیربط آن و فوق العاده بعد از مالحظه شد مقام محتر  سیجن  ،سفارشات و تحصیل بیرون نویسی های نقدی  

می و فوق العاده را اداره محترم امنیت ملی ، لوی حارنوالی ،حک مورد بررسی های (50همچنان بتعداد )  به ادارات تحت تفتیش تکثیر گردیده است.

   بررسی و بعد از مالحظه مقام به مرجع مربوطه ارسال نموده است . 

 ظرفیت بخش هفتم: ارتقای 

در بخش ارتقای ظرفیت، مفتشین و کارمندان ریاست تفتیش داخلی از جانب ریاست عمومی تفتیش و ارزیابی وزارت   1399در سال مالی  

 : قرار گرفته اندمحترم مالیه تحت برنامه های آموزشی ذیل 

 آموزش منشور تفتیش داخلی برای مفتیشین داخلی   ➢

 آموزش پیگیری تفتیش برای مفتیشین داخلی   ➢

 آموزش ساحه کاری تفتیش برای مفتیشین داخلی   ➢

 تفتیش داخلی و خارجی برای مفتیشین داخلی . ایجاد ورکشاپ  ➢

 بخش هشتم: دستاوردهای عمده 

سفریه، اضافه کاری،   اجرای افغانی از درک( 5632630قسمیکه در جدول فوق طور جز وار بیرون نویسی ها نشان داده شده است. جمعب مبلغ )

در حال پیگیری جدی بوده در صورت عدم اطمینان از صورت تحصیل مبالغ متذکره   و  را احتواخساره وارده به دولت  فه پرداخت ها  اضا  ،ماکوالت

( افغانی از درک مختلف عواید  660600در سال مورد بحث مبلغ )تحت تفتیش، موضوع به ارگانهای عدلی و قضائی راجع خواهد شد.  ات توسط ادار

بیرون  همچنان موارد ( افغانی از ادارات مختلف مدیون میباشد 6666652مبلغ ) 1399و ادارات که بررسی گردیده است در سال  بدست آمده است

  غفلت وظیفوی  ، افزون بر آن نسبت سهل انگاری. می باشدباقی و فاضل ( لیتر تیل دیزل و پطرول 3096و) اجناس ( قلم  28) جنسی بتعداد نویسی 

که شهرت شان در دوسیه انعکاس یافته توصیه داده شده  ( تن کارمندان جهت تادیب و اصالحات در سیستم اداره  27تعلل از اوامر برای تعداد )  و

می و فوق  حکموارد ،  ی حارنوال  ی ، لو  ی مل  تیحترم امن ه مادار  ی ها  دوسیه( مورد  50تعداد ) تفتیش داخلی در سال جاری به  ریاست    و همچنان.  است

 . به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نموده است بعد از مالحظه مقام اداره العاده را تحت بررسی قرار داده که تعداد از فاعلین را 

 گزارش آمریت تخنیکی :بخش نهم

 ( تطبیق پالن 1-1)

در ربع چهارم،  امور تخنیکی پروژه های آب و انرژی و وضعیت استیشن های هایدورلوژی و میتیورلوژی در   1398طبق پالن منظور شده سال  

تکمیل و غرض تحقق به مراجع مربوطه  بعضی از پروژه ها  ( بررسی گردیده است. نتایج بررسیبلخ ، سرپل،سمنگان، جوزجان،کندز وکابلوالیات ) 

در ربع اول ، ربع دوم و ربع سوم بررسی از جانب آمریت امور تخنیکی صورت گرفته است که در جدول   1399گسیل شده است.  طبق پالن سال  

   قابل مالحظه است

 

 ریاست تفتیش داخلی -آمریت تفتیش امور تخنیکی 1399لیست پروژه های بررسی شده سال مالی 

 مالحظات  تمویل کننده  موقعیت  نام پروژه  شماره

  دولت افغانستان کابل  عروس بند آّبیاری شاه و   1

  بانک جهانی  کابل  الت اول بند قرغه   2
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  بانک جهانی  کابل  الت دوم بند قرغه  3

  بانک جهانی  کابل  حفاری چاه های تحقیقاتی شهر کابل  4

  بانک جهانی  کابل  الت دوم تعمیر وزارت  5

  بانک جهانی  کابل  تحکیم سواحل دریای نعمت خیل   6

  بانک جهانی  کابل  سیدان سربند کانال محله و   7

8  
دیوار استنادی استیشن هایدرولوجی 

 استالف 

 کابل 
  دولت افغانستان

  دولت افغانستان کابل  سربند کانال قابل بای  9

  دولت افغانستان کابل  دوازه های کشکی وزارت  10

  بانک انکشاف آسیایی  کابل  پروژه تعمیر دفتر اداری   11

  دولت افغانستان کابل  پروژه حفظ مراقبتی گارد روم  12

13  
پروژه حفظ مراقبتی صحن حوزه دریایی  

 کابل 

 کابل 
  دولت افغانستان

  دولت افغانستان کابل  سرسبزی صحن حوزه دریایی کابل  14

  دولت افغانستان کابل  رنگمالی تعمیر حوزه دریایی کابل  15

16  
حفظ و مراقبت، سرسبری و سیستم  

 نلدوانی

 کابل 
  دولت افغانستان

17  
مراقبتی سایه بان حوزه دریایی   حفظ و

 کابل 

 کابل 
  دولت افغانستان

  دولت افغانستان کابل  گبیونی ملنگ باال   18

  دولت افغانستان کابل  گبیونی ملنگ پایین   19

  دولت افغانستان کابل  گبیونی سرچینه و تیمور چینه   20

  بانک جهانی  کندز کانال ظلم آباد  21

  بانک جهانی  کندز کانال ترکمن  22

  بانک جهانی  کندز کانال کنم و قیام  23

  بانک جهانی  کندز کانال چیم تیپه   24

  بانک جهانی  کندز کانال کلوخ تیپه   25

26  
اعمار منزل دوم تعمیر اداری ریاست  

 عمومی حوزه دریایی پنج آمو 
  بانک انکشاف آسیایی  کندز

  بانک انکشاف آسیایی  کندز (intake workکانال شهر روان )  27

  بانک انکشاف آسیایی  کندز (civil workکانال شهر روان )  28

  بانک انکشاف آسیایی  کندز تعمیر انجمن استفاده کنندگان آب   29

  دولت افغانستان کندز حفر نوبر برزنگی اول   30

  دولت افغانستان کندز تحکیمات برزنگی دوم   31

  دولت افغانستان کندز تحکیمات برزنگی سوم  32

  دولت افغانستان کندز برزنگی چهارمتحکیمات   33

  دولت افغانستان کندز تحکیمات شالبافی اول   34

  دولت افغانستان کندز تحکیمات شالبافی دوم   35

  دولت افغانستان کندز تحکیمات شالبافی سوم  36

  دولت افغانستان کندز تحکیمات شالبافی چهارم  37
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  افغانستاندولت  کندز دیوار استنادی گرگری اول   38

  دولت افغانستان کندز تحکیمات گرگری دوم   39

40  
تحکیم کاری راست دریای کندز منطقه 

 حاجی امان اهلل
 کندز

 دولت افغانستان
 

41  
تحکیم بستر دریای کندز منطقه حلقه 

 کول 
 کندز

 دولت افغانستان
 

  دولت افغانستان کندز تحکیمات جناح چپ منطقه احمدزی   42

  دولت افغانستان کندز کانال بازقومتحکیم بازوی   43

  دولت افغانستان کندز تحکیمات کانال عمومی چهار دره  44

  دولت افغانستان کندز تحکیم کاری سربند کانال کنم و قیام  45

  دولت افغانستان کندز تحکیم کاری کنال ارچی   46

  بانک جهانی  بلخ کانال فیض آباد الت اول   47

  بانک جهانی  بلخ کانال فیض آباد الت دوم  48

  بانک جهانی  بلخ دیوار تحکیماتی شولگر الت اول   49

  بانک جهانی  بلخ دیوار تحکیماتی شولگر الت دوم   50

  دولت افغانستان بلخ تحکیمات سواحل دریا قریه باتور   51

  دولت افغانستان بلخ دکه گبیونی مکتب اویچه   52

  دولت افغانستان بلخ دکه گبیونی قریه شیخ   53

  دولت افغانستان بلخ گبیونی تازه اریخدکه   54

  دولت افغانستان بلخ 2دکه گبیونی شیخ قسمت   55

  دولت افغانستان بلخ 2دکه گبیونی اریخ باتور   56

  بانک جهانی  سمنگان  اعمار مجدد کانال آبیاری غربی الت اول  57

  بانک جهانی  سمنگان  اعمار مجدد کانال آبیاری غربی الت دوم   58

  بانک جهانی  سمنگان  1تحت حقان پروژه   59

  بانک جهانی  سمنگان  2پروژه تحت حقان   60

  بانک جهانی  سمنگان  پروژه سربند وکانال کاریز   61

  بانک جهانی  سمنگان  پروژه مسجد کالن الت اول  62

  بانک جهانی  سمنگان  پروژه دره زندان مسجد کالن الت دوم  63

  بانک جهانی  سمنگان  پروژه مدرسه خالد  64

  دولت افغانستان سمنگان  کهنه ایبک نقطه اول   65

  دولت افغانستان سمنگان  کهنه ایبک نقطه دوم   66

  دولت افغانستان سمنگان  کهنه ایبک نقطه سوم  67

  دولت افغانستان سمنگان  پروژه سرقد   68

  دولت افغانستان سمنگان  لرغان نقطه اول   69

  دولت افغانستان سمنگان  لرغان نقطه دوم   70

71  
پروژه گبیونی  تحکیمات کانال چهل  

 ایوان بخش اول 

 سمنگان 
  دولت افغانستان

72  
پروژه گبیونی  تحکیمات کانال چهل  

 ایوان بخش دوم 

 سمنگان 
  دولت افغانستان
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73  
پروژه گبیونی تحکیمات کانال چهل  

 ایوان 

 سمنگان 
  دولت افغانستان

74  
پروژه گبیونی تحکیمات دو درک بخش   

 اول

 سمنگان 
  افغانستاندولت 

75  
پروژه گبیونی تحکیمات کانال دو درک 

 بخش دوم 

 سمنگان 
  دولت افغانستان

76  
پروژه گبیونی تحکیمات دو درک بخش  

 سوم

 سمنگان 
  دولت افغانستان

77  
تحکیمات سواحل دریای خلم واقع قریه 

 تنگی

 سمنگان 
  دولت افغانستان

78  
تحکیمات سواحل دریای خلم واقع قریه 

 صیاد

 سمنگان 
  دولت افغانستان

79  
تحکیمات سواحل دریای سمنگان قریه 

 کلورپائین 

 سمنگان 
  دولت افغانستان

80  
تحکیمات سواحل دریای سمنگان قریه 

 ده اصل

 سمنگان 
  دولت افغانستان

  دولت افغانستان سمنگان  اعمار مجدد کانال آبیاری غربی الت اول  81

  دولت افغانستان جوزجان تحکیم سواحل دریا دهنه بوزه ریخ   82

83  
دیوار تحکیماتی گبیونی قریه منگوتی  

 (MEW/JSRB/001/NCB)عربیه 

 جوزجان
  دولت افغانستان

84  
دیوار تحکیماتی گبیونی نهر گردنه )پنج  

 (MEW/JSRB/002/NCB)جفت( 

 جوزجان
  دولت افغانستان

85  
دیوار گبیونی نقطه اول قریه شیشه خانه  

ترکمنیه 
(MEW/JSRB/004/NCB) 

 جوزجان
  دولت افغانستان

86  
شیشه خانه  2دیوار گبیونی در نقطه 

ترکمنیه 
(MEW/JSRB/005/NCB) 

 جوزجان
  دولت افغانستان

87  
دیوار گبیونی نقطه سوم شیشه خانه 

ترکمنیه 
(MEW/JSRB/006/NCB) 

 جوزجان
  افغانستاندولت 

دیوار تحکیماتی قریه شیشه خانه افغانیه   88
(MEW/JSRB/003/NCB) 

  دولت افغانستان جوزجان

89  
دیوار تحکیماتی قریه قرلیق ولسوالی  

خواجه دوکوه 
(MEW/JSRB/007/NCB) 

 جوزجان
  دولت افغانستان

خانتپه   1گبیون کاری نقطه   90
(MEW/JSRB/010/NCB) 

  افغانستاندولت  جوزجان

تپه   خان 2گبیون کاری نقطه   91
(MEW/JSRB/012/NCB) 

  دولت افغانستان جوزجان

خان تپه  3گبیون کاری نقطه   92
(MEW/JSRB/011/NCB) 

  دولت افغانستان جوزجان
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خان تپه  4گبیون کاری نقطه   93
(MEW/JSRB/013/NCB) 

  دولت افغانستان جوزجان

خان تپه  5گبیون کاری نقطه   94
(MEW/JSRB/014/NCB) 

  دولت افغانستان جوزجان

خان تپه  7گبیون کاری نقطه   95
(MEW/JSRB/015/NCB) 

  دولت افغانستان جوزجان

دینار  8گبیون کاری نقطه   96
(MEW/JSRB/008/NCB) 

  دولت افغانستان جوزجان

دینار  9گبیون کاری نقطه   97
(MEW/JSRB/009/NCB) 

  دولت افغانستان جوزجان

کوک و شغاب  1گبیون کاری نقطه   98
(MEW/JSRB/016/NCB) 

  دولت افغانستان جوزجان

کوک و شغاب  4گبیون کاری نقطه   99
(MEW/JSRB/019/NCB) 

  دولت افغانستان جوزجان

کوک و شغاب  5گبیون کاری نقطه   100
(MEW/JSRB/017/NCB) 

  افغانستاندولت  جوزجان

کوک و شغاب  6گبیون کاری نقطه   101
(MEW/JSRB/020/NCB) 

  دولت افغانستان جوزجان

کوک و شغاب  7گبیون کاری نقطه   102
(MEW/JSRB/018/NCB) 

  دولت افغانستان جوزجان

103  
تحکیمات دیوار گبیونی قریه بوزاریغ 

 (MEW/JSRB/021/NCB)پایین 

 جوزجان
  دولت افغانستان

104  
تحکیمات دیوار استنادی گبیونی قریه 

 اتفاق باال
(MEW/JSRB/022/NCB) 

 جوزجان
  دولت افغانستان

105  
دیوار تحکیماتی کانال چهار دره قریه 

عرب قرلق 
(MEW/JSRB/024/NCB) 

 جوزجان
  دولت افغانستان

106  
دیوار گبیونی لب دریای آقچه واقع قریه  

شیخ آباد گرجک  
(MEW/JSRB/023/NCB) 

 جوزجان
  دولت افغانستان

107  
تحکیمات سواحل دریای آمو بشکل دکه  

گبیونی قریه کهنه اریغ  
(MEW/JSRB/025/NCB) 

 جوزجان
  دولت افغانستان

108  
تحکیمات سواحل دریای آمو بشکل دکه  

گبیونی قریه کوک  
(MEW/JSRB/026/NCB) 

 جوزجان
  دولت افغانستان

109  
دیوار تحکیماتی گبیونی قریه منگوتی  

 (MEW/JSRB/001/NCB)عربیه 

 جوزجان
  دولت افغانستان

  بانک جهانی  سرپل   سربند آقچه خاتون   110

تحکیمات سواحل دریای توغنی          111
(MEW/S-SRB/002/NCB) 

  دولت افغانستان سرپل  
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112  
تحکیمات سواحل دریای کانال  

بهسود)سرخک(                                                
(MEW/S-SRB/003/NCB) 

 سرپل  
  دولت افغانستان

113  
تحکیمات سواحل دریای کانال قراغو  

سایت دوم                                                
(MEW/S-SRB/001/NCB) 

 سرپل  
  دولت افغانستان

تحکیمات سواحل دریای اوراض           114
(MEW/S-SRB/004/NCB) 

  دولت افغانستان سرپل  

115  
تحکیمات سواحل دریای نواریغ قریه  

سرخک                                                
(MEW/S-SRB/004/NCB) 

 سرپل  
  دولت افغانستان

تحکیمات سواحل دریای خرابه                          116
(MEW/S-SRB/001/NCB) 

  دولت افغانستان سرپل  

تحکیمات سواحل دریای انگوت ازبیکیه                                                  117
(MEW/S-SRB/003/NCB) 

  دولت افغانستان سرپل  

118  
تحکیمات سواحل دریای خرابه قریه 

-MEW/S)            چشمه شفا 

SRB/002/NCB) 

 سرپل  
  دولت افغانستان

  افغانستاندولت  پکتیا  گبیونی وچی خیل   119

  دولت افغانستان پکتیا  گبیونی احمد خیل   120

  دولت افغانستان پکتیا  گبیونی قریه توشی بنگش   121

  دولت افغانستان پکتیا  گبیونی امیر خیل   122

  دولت افغانستان خوست گبیونی نیچگی حبشخیل   123

  دولت افغانستان خوست گبیونی سنکی زنده خیل  124

  افغانستاندولت  خوست گبیونی سربنی   125

  دولت افغانستان خوست گبیونی شیله شیشته   126

  دولت افغانستان خوست گبیونی کوتی وچنداز   127

  دولت افغانستان خوست گبیونی زرنا گل  128

  دولت افغانستان پکتیکا  گبیونی دریای سه گانه   129

  دولت افغانستان پکتیکا  گبیونی خان آباد   130

  افغانستاندولت  غزنی گبیونی قریه رضه  131

  دولت افغانستان غزنی گبیونی قریه خنجر   132

  دولت افغانستان غزنی گبیونی قریه مقرب خیل   133

  دولت افغانستان بامیان پروژه گبیونی دیوار استنادی سولیچ   134

  دولت افغانستان بامیان پروژه گبیونی دهن سیغان   135

  دولت افغانستان بامیان پروژه گبیونی خرگوشک   136

  دولت افغانستان بامیان پروژه گبیونی شاه مردان   137

  دولت افغانستان بامیان پروژه گبیونی قبرستان بیانی   138

  دولت افغانستان بامیان دکه گبیونی پشت بازار سیغان   139

  دولت افغانستان بامیان پروژه گبیونی ریگ جوی سلطان رباط   140

  افغانستاندولت  بامیان پروژه گبیونی گلیسای  141
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  دولت افغانستان بامیان پروژه گبیونی سرخ کاوک  142

  دولت افغانستان بامیان پروژه گبیونی پیتاب جوی   143

  دولت افغانستان بامیان پروژه گبیونی قریه کازان  144

145  
دیوار گبیونی نقطه اول قریه شیشه خانه  

 ترکمنیه 
  دولت افغانستان جوزجان

146  
شیشه خانه  2دیوار گبیونی در نقطه 

 ترکمنیه 

 جوزجان
  دولت افغانستان

147  
دیوار گبیونی نقطه سوم شیشه خانه 

 ترکمنیه 

 جوزجان
  دولت افغانستان

148  
دیوار تحکیماتی قریه قرلیق ولسوالی  

 خواجه دوکوه

 جوزجان
  دولت افغانستان

149  
دیوار تحکیماتی کانال چهار دره قریه 

 عرب قرلق 

 جوزجان
  دولت افغانستان

150  
دیوار تحکیماتی گبیونی قریه منگوتی  

 عربیه

 جوزجان
  دولت افغانستان

151  
اضافه کاری پروژه های نیطاق سر لر و  

 نیطاق پیتاب 
  بانک جهانی  بامیان

  بانک جهانی  فراه پروژه دار آباد سفلی   152

  بانک جهانی  بدخشان تحکیمات دشت بد دره ولسوالی یفتل   153

154  
پروژه تحکیماتی پایین بند برق اول  

 پلخمری 
   بغالن

   بادغیس  پروژه نیک المان   155

   بغالن کانال جوی کالن  156

157  
پروژه حفظ و مراقبتی حوزه عمومی   28

 هلمند
   هلمند

   خوست پروژه گبیونی سینکی زنده خیل   158

   خوست پروژه گبیونی نیچکی حبشخیل   159

   بلخ دکه نمبر یک قریه فقیر آباد    160

   بدخشان دیوار استنادی صمتی    161

   بدخشان دیوار استنادی نایب های غربی   162

   بدخشان پروژه گبیونی قریه بلوچ علیا   163

   بدخشان تحکیمات دشت بد دره ولسوالی یفتل   164

   بدخشان تحکیمات واش کوالبی   165

   تخار  سربند و کانال یتیم تیپه   166

   بادغیس  تحکیمات سواحل دریای فارم شگوفان   167

168  
آب آشامیدنی ولسوالی های چهارگانه 

 اندخوی 
   فاریاب 

   بامیان تحکیمات گبیونی استنادی قریه غوربند   169

   بامیان تحکیم سواحل دهن سیغان  170

   بامیان پروژه خرگوشک ولسوالی کهمرد   171
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ذکر  ریدر جدول ز الیقرار گرفته که ذ ی مختلف مورد بررس اتیدر وال یک ی تخن ئتیاز طرف ه  1399( پروژه در سال 203)قرارشرح فوق به تعداد

ت .اس دهیگرد  

 

  افغانستاندولت  پنجشیر  گبیونی قریه تاواخ  172

  دولت افغانستان پنجشیر  گبیونی قریه عنابه  173

  دولت افغانستان پنجشیر  گبیونی قریه قلعه   174

  دولت افغانستان پنجشیر  گبیونی قریه ملیمه  175

  دولت افغانستان پنجشیر  گبیونی پوجاوه  176

  دولت افغانستان نورستان گبیونی بشکی   177

  افغانستاندولت  نورستان گبیونی بونی   178

  دولت افغانستان نورستان گبیونی واما   179

180  
دیوار گبیونی نقطه اول قریه شیشه خانه  

 ترکمنیه 
  دولت افغانستان جوزجان

181  
شیشه خانه  2دیوار گبیونی در نقطه 

 ترکمنیه 

 جوزجان
  دولت افغانستان

182  
دیوار گبیونی نقطه سوم شیشه خانه 

 ترکمنیه 

 جوزجان
  دولت افغانستان

   جوزجان دیوار گبیونی  قریه شیشه خانه افغانیه   183

   جوزجان دیوار استنادی قریه پنج جفت   184

   بامیان اعمار کانال و سربند سولیچ   185

   بامیان کانال دهقان   186

   بامیان پروژه سربند و شبکات آبیاری   17  187

   بلخ پروژه کانال و سربند شاه گدای   188

  دولت افغانستان پروان  چکدم هوفیان  189

  دولت افغانستان پروان  چکدم خواجه سیاران   190

  دولت افغانستان پروان  چکدم عقب کارخانه سمنت جبل السراج   191

  افغانستاندولت  پروان  حوض آب آشامیدنی   192

  دولت افغانستان پروان  پروژه چکدم راست قول آشابه   193

  دولت افغانستان کاپیسا پروژه چکدم چشمه اهلل داد   194

  دولت افغانستان کاپیسا پروژه چکدم موری    195

  دولت افغانستان کاپیسا پروژه چکدم خم زرگر  196

  دولت افغانستان کاپیسا پروژه چکدم قلعه سرکاری   197

  دولت افغانستان کاپیسا پروژه چکدم فرخ شاه  198

  دولت افغانستان کاپیسا پروژه چکدم حاجی خیل   199

  دولت افغانستان کاپیسا پروژه چکدم پل مغالن  200

  دولت افغانستان پکتیا  پروژه چکدم چراغ ژوره لیوان    201

  دولت افغانستان پکتیا  پروژه چکدم کوتل تیره   202

  دولت افغانستان پکتیا  پروژه چکدم بنوزایی   203
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 بررسی موضوعات محول شده ادارت کشفی و امنیتی

 شماره نام قضیه مراجع  مالحظات

 1 خال و نواقص در کار پروژه تحکیم کاری سواحل دریای فارم شگوفان امنیتی کشفی و  تحت بررسی

 2 جریمه تبخیر پروژه سربند و کانال جوی کالن  کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

 3 پروژه حفظ و مراقبتی ریاست عمومی هلمند  28تخطی و تخلف در  کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

 4 پروژه تحکیماتی دکه نمبر اول فقیر آباد شورتیپهنواقص  کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

نواقص و تخریبات پروژه های تحکیمات سواحل دریای صمتی، دیوار   کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

 5 استنادی نایب های غربی و پروژه گبیونی قریه بلوچ علیا

تحکیماتی دشت بد دره و  نواقص و تخریبات پروژه های دیوار  کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

 تحکیمات واش کوالبی 
6 

 7 نواقص پروژه های گبیونی والیت نورستان  کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

 8 نواقص سربند و کانال یتیم تیپه  کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

یکاولنگ خأل و نواقص در کار پروژه های گبیونی قریه غوبند ولسوالی  کشفی و امنیتی  تحت بررسی

 بامیان
9 

نواقص و کم کاری در پروژه های گبیونی تطبیق شده در سطح   کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

 والیت جوزجان 
10 

نواقص پروژه های اعمار کانال و سربند سولیچ و کانال دهقان والیت  کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

 بامیان
11 

پروژه کانال، سربند و شبکات آبیاری ولسوالی های    17بررسی نواقص  کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

 12 یکاولنگ یک، دو ورس و پنجاب بامیان 

 13 نواقص در کار پروژه شاه گدای ولسوالی شولگره بلخ کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

خال و نواقص در پروژه آب آشامیدنی ولسوالی های چهارگانه اندخوی  کشفی و امنیتی  تحت بررسی

 فاریاب 
14 

 15 خال و نواقص در کار پنج پروژه گبیونی والیت پنجشیر کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

 16 قضیه پروژه سه باب دروازه کشکی برقی مرکز اداره کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

 17 قضیه حفر چاه های تحقیقاتی با شرکت خصوصی کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

پروژه دیوار استنادی عقب بازار خندک ، دهنه بستوک و  بررسی سه  کشفی و امنیتی  تکمیل شده 

 کانال عمومی تگاب برگ شاهی والیت بامیان 
18 

 ( دوسیه محول شده اداره محترم امنیت ملی از طرف هیئت تحنیکی ریاست تفتیش داخلی بررسی گردیده است.18قرار شرح فوق بتعداد )

 

 قضایی بررسی موضوعات محول شده ادارات عدلی  

 شماره موضوع  مرجع مالحظات

 1 قضیه پرداخت محصول رویالیتی بند آبگردان شاه و عروس  عدلی و قضایی تحت بررسی

 2 قضیه تصفیه حسابات پروژه بند المار ولسوالی قیصار فاریاب  عدلی و قضایی تحت بررسی
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 3 کندهار قضیه خریداری دیزل جنراتور های والیت  عدلی و قضایی تکمیل شده 

 4 قضیه حفر غیر قانونی چاه ناحیه هفت شهر کابل عدلی و قضایی تحت بررسی

 5 قضیه تمدید لین برق از ترکمنستان الی بادغیس کمپنی سانیر  عدلی و قضایی تکمیل شده 

 6 قضیه برق آبی کوچک اسعد آباد کنر  عدلی و قضایی تکمیل شده 

 از طرف آمریت تخنیکی ریاست تفتیش داخلی بررسی گردیده است .( دوسیه محول شده اداره محترم لوی سارنوالی 6قرارشرح فوق بتعداد )

 بررسی موضوعات محول شده مقام اداره 

 مالحظات مراجع   موضوع  شماره

محول شده مقام  بررسی نواقص پروژه های گبیونی والیت بامیان  1

 اداره

 

بررسی عدم موثریت پروژه های گبیونی تطبیق شده حوزه عمومی   2

 دریایی شمال 

محول شده مقام 

 اداره

 

محول شده مقام  بررسی اضافه کاری پروژه نیطاق سرلر و نیطاق پیتاب  3

 اداره

 

محول شده مقام  بررسی پروژه دار آباد سفلی والیت فراه 4

 اداره

 

محول شده مقام  کارکردگی پروژه دهنه بوزه ریغ % 30بررسی عدم پرداخت  5

 اداره

 

پروژه چکدم تطبیق شده و در حال اجرا والیات  15نظارت و ارزیابی  6

 پروان، کاپیسا و پکتیا

محول شده مقام 

 اداره

 

تثبیت احجام کارکردگی پروژه سربند و کانال آقچه خاتون والیت  7

 سرپل

محول شده مقام 

 اداره

 

بررسی قضیه تجدید نظر پروژه تحکیمات دشت بد دره ولسوالی یفتل  8

 بدخشان

محول شده مقام 

 اداره

 

(قضیه به اساس حکم مقام اداره از طرف آمریت تفتیش تخنیکی بررسی گردیده است . 8فوق بتعداد )قرار شرح   

ی آمریت تخنیکی پالن یها  ی( تعداد بررس2-1دول)ج  

تسفارشا  

 یافته ها
تعداد  

 پروژه ها 
 شماره والیت 

 رفع نواقص  تشویقی تأدیبی مالحظات 
مجموع  

 سفارشات

 1 بلخ 10 10 9 9   

 2 سرپل   9 15 7 7   

 3 سمنگان  25 16 14 13 1  

 4 جوزجان 28 23 14 14   

 5 کندز 26 28 22 20  2 

 6 کابل  20 22 15 15   
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1399در سال  یمل تیو امن یسارنوال ،یحکم یایاز قضا یک ی امور تخن شیتفت تیآمر  یها یرقام بررس ( ا3-1جدول )     

 شماره قضیه تعداد قضیه  تکمیل شده تحت کار مالحظات 

 7 11 81  1 امنیت ملی 

 2 حکمی  9 7 1 

 3 لوی سارنوالی  6 4 2 

حکمی، امنیت ملی و لوی سارنوالی از جانب آمریت تفتیش امور تخنیکی مور بررسی قرار گرفته  یه قض (33)قرار شرح فوق به تعداد

 که ذیال شرح داده میشود:

 منیت ملی:ا              ا

 

1.  ( نامه  اثر  از  که  بغالن  والیت  نهرین  ولسوالی  کالن  جوی  کانال  و  سربند  بازسازی  پروژه  تبخیر  جریمه  مورخ  334بر    491بررسی   )

ریاست محترم دفتر از اثر اطالعات واصله ارگان های کشفی و امنیتی به این اداره مواصلت ورزیده است. که بعد ازبررسی   11/3/1399

 دو باره به ادارات ذیربط ارسال گردیده است.  1399/ 6/5( مورخ 194های همه جانبه ذریعه نامه )

 31/2/1399( مورخ 1665است عمومی حوزه دریایی هلمند که از اثر نامه )( پروژه حفظ و مراقبتی ری28بررسی قضیه تخطی و تخلف ) .2

ریاست محترم عمومی امنیت ملی که عنوانی وزارت انرژی و آب مواصلت وزدیده بود بعد از بررسی و ارایه گزارش به مقام و پس از حکم 

ا از آن طریق به ادارات محترم ذیربط اطمینان داده  به ریاست محترم دفتر ارسال ت  29/3/1399( مورخ  92آنمقام محترم ذریعه نامه )

 شود.

( 184بررسی نواقص پروژه های گبیونی سینکی زنده خیل ولسوالی تنی و نیچگی حبشخیل ولسوالی متون والیت خوست که ذریعه نامه ) .3

جهت   3/1399/ 29( مورخ  93)ریاست محترم دفتر مواصلت نموده و پس از بررسی از جانب هیئت موظف ذریعه نامه    1399/ 20/1مورخ  

 اطمینان گزارش آن به آن ریاست ارسال گریده است.

ریاست محترم دفتر به این اداره مواصلت نموده   12/11/1398( مورخ  457پروژه گبیونی والیت پنجشیر که ذریعه نامه )  5بررسی نواقص   .4

 عنوانی ریاست دفتر ارسال گریده است.   5/1399/ 14( مورخ 207و پس از بررسی های همه جانبه گزارش آن ذریعه نامه )

ریاست   1/2/1399( مورخ  296بررسی نواقص پروژه تحکیماتی دکه نمبر اول فقیر آباد ولسوالی شور تیپه والیت بلخ که ذریعه نامه ) .5

این اداره مواصلت نموده و گزارش آن بعد از اخذ حکم مقام محترم اداره ملی تنظیم امور آب ذریع ( مورخ 91ه نامه ) محترم دفتر به 

 عنوانی ریاست دفتر گسیل گردیده است.  29/3/1399

بررسی نواقص و تخریبات پروژه های تحکیماتی سواحل دریایی دره صمتی دیوار استنادی نایب های غربی و پروژه گبیونی بلوچ علیا   .6

داره مواصلت نموده و بعد از بررسی و اخذ  ریاست دفتر به این ا  1/2/1399( مورخ  297ولسوالی کشم والیت بدخشان که ذریعه نامه )

 به ریاست محترم دفتر ارسال گردیده است.  10/4/1399( مورخ 111حکم مقام محترم اداره گزارش آن ذریعه نامه )

 ( مورخ 3بررسی نواقص تخریبات پروژه های دیوار تحکیماتی دشت بدره و تحکیمات واش کوالبی ولسوالی یفتل بدخشان که ذریعه نامه ) .7

( مورخ 112ریاست دفتر به این اداره مواصلت نموده است؛ گزارش آن بعد از بررسی و اخذ حکم مقام محترم ذریعه نامه )  1399/ 5/1

 به ریاست محترم دفتر ارسال گردیده است.  10/4/1399

ه این اداره مواصلت نموده و  ریاست محترم دفتر ب 21/12/1398( مورخ 520بررسی پروژه های گبیونی والیت نورستان که ذریعه نامه ) .8

عنوانی ریاست دفتر ارسال گردیده   10/4/1399( مورخ  110گزارش آن بعد از بررسی های همه جانبه و اخذ حکم مقام ذریعه نامه )

 است. 
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دفتر به   ریاست محترم  19/11/1398( مورخ  399بررسی پروژه سربند کانال یتیم تیپه ولسوالی ینگی قلعه والیت تخار که ذریعه نامه ) .9

این اداره مواصلت نموده و گزارش آن بعد از بررسی های همه جانبه توسط هیئت موظف و اخذ حکم مقام محترم اداره ملی تنظیم امور  

 عنوانی ریاست دفتر ارسال گردیده است. 1399/ 12/3( مورخ 33آب ذریعه نامه )

تطبیق شده در سطح حوز .10 نواقص و کم کاری پروژه های گبیونی  نامه بررسی  پایینی والیت جوزجان که ذریعه  فرعی دریایی سرپل  ه 

ر یاست دفتر این اداره مواصلت ورزیده و گزارش آن بعد از بررسی توسط هیئت موظف و اخذ حکم مقام    29/5/1399( مورخ  1378)

 عنوانی ریاست محترم دفتر ارسال گردیده است.  7/1399/ 12( مورخ 305محترم ذریعه نامه )

پروژه کانال سربند وشبکه آبیاری قریه جاب ولسولی های یکاولنگ ورس  و پنجاب    17های کانال سولیچ، کانال دهقان و    بررسی پروژه .11

ریاست محترم دفتر به این اداره مواصلت ورزیده و گزارش آن بعد از بررسی   1399/ 31/6( مورخ  1918والیت بامیان که ذریعه نامه )

به ریاست محترم دفتر ارسال گردیده  1399/ 7/7( مورخ 296کم مقام محترم اداره توسط نامه )همه جانبه توسط هیئت موظف و اخذ ح 

 است. 

ریاست محترم دفتر به این   20/8/1398( مورخ  3568بررسی قضیه پروژه سه باب دروازه کشکی و برقی مرکز وزارت که ذریعه نامه ) .12

( مورخ  814توسط هیئت موظف و اخذ حکم مقام محترم اداره ذریعه نامه )اداره مواصلت ورزیده و گزارش آن بعد از بررسی همه جانبه  

 عنوانی ریاست دفتر ارسال گردیده است.  8/10/1398

  062ریاست محترم  1398/ 26/9( مورخ 22637بررسی قضیه عقد قرارداد حفر چاه های تحقیقاتی با شرکت خصوصی که ذریعه نامه ) .13

زارش آن بعد از بررسی همه جانبه توسط هیئت موظف و اخذ حکم مقام محترم اداره توسط نامه  عنوانی مقام وزارت مواصلت ورزیده و گ

 عنوانی ریاست محترم دفتر ارسال گردیده است. 22/10/1398( مورخ 843)

نامه ) .14 فاریاب که ذریعه  تبمین آب آشامیدنی ولسوالی های چهارگانه اندخوی والیت  ریاست   26/12/1398( مورخ  547بررسی پروژه 

 محترم دفتر عنوانی این اداره ارسال گردیده است، بررسی های هیئت ادامه دارد. 

 1399/ 5/6( مورخ  1524بررسی خال و نواقص در قرارداد کار پروژه تحکیم سواحل دریای فارم شگوفان والیت بادغیس که ذریعه نامه ) .15

 بررسی هیئت قراردارد. که تحتریاست محترم دفتر به این اداره مواصلت ورزده 

 کمی:ح          

ریاست محترم  1398/ 11/ 19( مورخ  398بررسی کار پروژه های دیوار استنادی عقب بازار غندک ولسولی شیبر والیت بامیان ذریعه نامه ) .1

 ال گردیده است. عنوانی ریاست محترم دفتر ارس 28/12/1398(  1043دفتر به این اداره مواصلت ورزیده و گزارش آن ذریعه نامه )

  1399/ 26/5( مورخ  244که ذریعه نامه شماره )  8/2020/ 5بررسی پروژه های گبیونی والیت بامیان که به اساس فیصله جلسه مورخ   .2

(  297ریاست عمومی خدمات انجنیر تاسیسات آب به این اداره مواصلت ورزیده گزارش آن بعد از بررسی های هیئت این آمریت ذریعه نامه )

 عنوانی ریاست حوزه دریایی کندز باالیی بامیان ارسال گردیده است. 7/7/1399مورخ 

بررسی عدم موثریت پروژه های گبیونی تطبیق شده در سطح ریاست عمومی حوزه دریایی شمال که به اثر حکم مقام اداره که ذریعه نامه  .3

شبکات آب به این اداره مواصلت نموده بود، گزارش آن بعد از ریاست حفظ مراقبت و بهره برداری تاسیسات و    1399/ 17/3( مورخ  71)

 عنوانی ریاست عمومی حوزه دریایی شمال ارسال گردیده است.   6/1399/ 2( مورخ 233بررسی ها توسط هئیت موظف ذریعه نامه )

ریاست  10/1/1399( مورخ 751) رهبررسی اضافه کاری های پروژه های نیطاق سرلر و پیتاب نیطاق والیت بامیان که ذریعه پیشنهاد شما .4

انسجام برنامه های آب که ریاست تفتیش داخلی بعد از مالحظه شد مقام محترم اداره موظف به بررسی موارد فوق گردیده بود، گزارش آن 

 عنوانی ریاست محترم انسجام برنامه های آب ارسال گردیده است.  3/1399/ 17( مورخ 52ذریعه نامه شماره )

ریاست انسجام برنامه های آب و حکم مقام محترم اداره   13/1/1399( مورخ  739یلبر بدرده که نظر به پیشنهاد شماره )بررسی قضیه س  .5

ریاست تفتیش داخلی موظف به بررسی همه جانبه آن گردیده بود، هیئت موظف گزارش خویش را بعد از بررسی و اخذ حکم مقام محترم 

 عنوانی ریاست انسجام برنامه های آب ارسال نموده است.  1399/ 17/3( مورخ 51اداره ذریعه نامه )
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ریاست انسجام برنامه های آب و حکم معاونیت تخنیکی  20/7/1399( مورخ  1782بررسی قضیه سیلبر بدرده که نظربه پیشنهاد شماره ) .6

را تکمیل گزارش آن برای منظوری  اداره ملی تنظیم امور آب ریاست تفتیش داخلی موظف به بررسی آن گردیده است که هیئت بررسی آن  

 مقام اداره ارسال گردیده است. 

فیصد حجم کارکردگی پروژه دکه گبیونی دهنه ولسوالی خم آب والیت جوزجان که نظر به فیصله جلسه هیئت رهبری مورخ   30بررسی   .7

داخلی موظف به بررسی آن گردیده است، ریاست تفتیش    ورزیده  به این اداره مواصلت    1/3/1399( مورخ  38که ضم نامه )  1399/ 1/3

 عنوانی ریاست عمومی الی و اداری ارسال گردیده است.  11/3/1399( مورخ 28بود، گزارش آن بعد از بررسی همه جانبه ذریعه نامه  )

ریاست  6/12/1398( مورخ 4214بررسی پروژه های گبیونی والیات میدان وردک، غزنی، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا که به اساس نامه ) .8

عمومی حوزه دریایی کابل از ریاست تفتیش داخلی جهت بررسی همه جانبه پروژه های گبیونی حوزه کابل درخواست تعیین هیئت نموده 

 بودند که گزارشات آنها ذریعه نامه های جداگانه به ادارات ذیربط ارسال گردیده است.

ریاست محترم دفتر   7/8/1398( مورخ  63اندخوی والیت فاریاب که ذریعه نامه )  بررسی پروژه تبمین آب آشامیدنی ولسوالی های چهارگانه .9

میباشد و ریاست تفتیش دخلی موظف به بررسی آن میباشد که بررسی های   1/8/1398که ضم آن فیصله نامه جلسه هیئت رهبری مورخ 

 هیئت الی اکنون ادامه دارد. 

  لوی سارنوالی: 

 ( قضیه اداره محترم لوی سارنوالی را تحت بررسی قرار داده که عبارت اند از .7آمریت تفتیش تخنیکی بتعداد ) 1399در جریان سال مالی 

کیلو ولت ترکمنستان بادغیس از شرکت سانیر جهت اجراات مقتض و طبق صالحیت های موضوعی و حوزوی به   110قضیه شبکه برق   .1

ارسال گردیده است دوباره جهت ارسال   6/1399/ 1( مورخ  228سارنوالی ذریعه نامه )اداره محترم دافغانستان برشنا شرکت از طریق لوی  

به این اداره ارسال نموده   7/1399/ 17( مورخ 2660دوسیه قضیه متذکره را ذریعه نامه )آن به شرکت برشنا اداره محترم لوی سارنوالی 

 است . 

به این ریاست   6/5/1399( مورخ  1یت کنر که ذریعه پیشنهادیه شماره )بررسی قضیه نصب و منتاژ دستگاه کوچک برق آبی اسعد آباد وال .2

و منظوری مقام اداره ملی تنظیم امور آب به اداره تنظیم خدمات انرژی بخاطر صالحیت های موضوعی و حوزوی ارسال گردیده مواصلت 

 است . 

رسی قرار دارد اما گزارش مختصر از اجراات هئیت برررسی قضیه محصول ریالتی بند آبگردان شاه و عروس که در حال حاضر تحت بر .3

عنوانی ریاست    6/1399/ 1( مورخ230ه نامه)تفتیش تخنیکی که منظور مقام محترم اداره ملی تنظیم امور آب اخذ نموده است ذریع

 تحقیق جرایم اداره لوی سارنوالی ارسال گردیده است. 

به این اداره مواصلت نموده بود اکنون نیز تحت  1395فاریاب که قبال در سال  بند ولسوالی قیصار والیت    بررسی تصفیه حسابات پروژه .4

 بررسی قرار دارد وگزارش مختصر اجراات هئیت موظف ترتیب وغرض مالحظه بمقام محترم ریاست تقدیم گردیده است . 

به مراجع مربوطه ارسال گردیده بود ترتیب و  1398بررسی قضیه خریداری دیزل جنراتورهای والیت کندهار که قبال گزارش آن در سال  .5

 و تحت بررسی قراردارد . دو باره از جانب اداره محترم لوی سارنوالی به این اداره مواصلت نموده 

 قضیه بررسی بند بخش آباد والیت فراه .   .6

ملی,  عالوه بر پیشبرد امور بصورت پالنی، اجراات فوق العاده ) بررسی دوسیه ها و موارد محول شده ادارات محترم لوی حارنوالی, ریاست امنیت   

 اداره عالی بررسی و هدایت مقامات ذیصالح( بشکل مستقل و یا در ترکیب هیئت بشکل مختلط مورد بررسی قرار گرفته است. خالصه آن نیز ذیالً

 ارایه میگردد.  

 نتایج بررسی : بخش دهم 

دوسیه  ( مورد  24)تعداد  به    ( پروژه میشود که در جدول فوق مختصرا وضاحت داده شده و203که مجموعا به تعداد )  ( مراجع پالنی 6بتعداد )

مورد می شود،    ( 32که مجموعاً )طور فوق العاده  ب اداره( مورد بر مبنای حکم مقام محترم  8تعداد )به  ،  و امنیت ملی    های اداره محترم لوی حارنوالی
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ارات از  سفارشات و نظریات اصالحی جهت بهبود فعالیت ها و آگاهی ادمورد  (  81همچنان بتعداد )تحت بررسی قرار گرفته است.    1399در سال  

 قوانین و مقررات ارائه گردیده است.   روند اجراات شان در پرتو

 

 

 تقدیم است.مقام ریاست شد ترتیب غرض مالحظه اینک گزارش هذآ 

  

 

 

 بااحترام                                                                                     


