
8931ی، اطالعیه کشفی و فوق العاده سال مالی یهای عدلی و قضا نتایج بررسی قضیه ارگان  

 شماره موضوع بررسی یافته های بررسی اجراات انجام یافته

موضوع آن به اساا  رارار راارنواذی عری اه 

 42/7/8961( ماااور  906نامااه شاااماره  

بریاساااح ممتااارم رداااایای ت ذاااح   ارت 

تمصای  ارسااش شاده ممترم عدذیاه رار  

 اسح.

( فاوت ا  م)ا ش نارم)اد مرباو  باه ایات   ارت انت ااش 20با تالش فرا ان یا  بااک ناانتی)ر  

تاته شاادش شی ااه هااای رناااه   ساااته بااارا مورااوت ا  جانااخ ریاسااح اتاری   راادمات 

ممسوک شدهش ت باک ررفاه واوبی ناه موراوت بااری اساح تاا ن)اون واضار ن)ماوته   م  ا  

( ر ااا اج)ااا  راار  تمصاای  بااه ایاات ریاسااح مواراا ح  ر یااده 9افغااانی    ( 711980 

 بوت.

بررسااای ا راض ردااایه باریاااداری 

نارم)ااد راارارتاتی اساا ت ریاسااح 

   تدارنات

8 

 
ردیه متذنره ا  جانخ ریاساح تتتاید تار ای مماوش ریاساح عماومی رداایای ت ذاح شاده 

 اسح. تان)ون تر  می)ه فیص ه نهائی راتر نارتیده اسح

ی ت سااایه شااارنح ناااذیر بررسااا

ذمتیااد تر مااورت خرتارااح خااوش 

 نی   برض 

4 

مک ااش شاادن نمه)اای هااای راارارتاتی بااه 

تاذاار امریکااائی خاا   1800000خرتارااح 

ا  تصتیه وساک ناه باا ی آن ناار جریاان 

 تارت

 جریمه تاریر با ی نمه)ی های ررارتاتی %80تث یح 

خیایااااری موضااااوع تصاااااتیه 

وساااابات خااار  ه ب)اااد آباااارتان 

 اذمار   یح فاریاک 

9 

ارسااااش ا راض   ضاااا آن فیصااا ه نمیتاااه 

 ممترم تدارنات م ی
 م افیح ا  جریمه تاریر به اسا  وکا اتاره تدارنات م ی

خیایااری موضااوع  ضااه جریمااه 

تاااریر خاار  ه ب)ااد باارض خارنااده 

   یح خ)ج یر 

2 

افغاااانی ا  ( 8791917وصاااوش م  ااا   

نمه)اای راارارتاتی ایراناای تر ب)ااد شاااه   

 عر  

تسااح آ رتن آ یاا  هااای بااانکی ا  خرتارااح ر یاااذیتی مااوات سااارتمانی اسااتتاته شااده تر ه باا

 ب)د مذنور

خیایااری موضااوع خرتارااح مااوات 

ر یااااذیتی خااار  ه ب)اااد شااااه   

 عر   

1 

 موضوع متذنره ا  جانخ گر پ تتتید تار ی تمح بررسی ررار تارت 

بررساااای رداااایه رریااااداری 

ج)راتورهاااا   ترانساااتارمر هاااای 

   یح ن)دهار 

9 



موضوع ب اد ا  مالوهاه شاد م اام ممتارم 

  ارت جهااح تم اات ستارشااات بااه اتارات 

 عیربط ارساش گرتیده اسح

طوریکاه ا راض رارارتات خار  هش اناوای  هاا   وواذااه هاای خاوذی شارنح ماذنور ماورت بررساای 

سااا  نااارنرتگی بالراار تررواسااح شاارنح تائیاادی آمریااح راارار گرفااحش تمااام م اااذ  باار ا

انسااجام خاار  ه هااای   ن هاارات   مالوهااه شااد ریاسااح انسااجام خاار  ه هااای مرناا  رااورت 

فیصااد اوجااام ناااری  90گرفتااه اسااحش هم )ااان شاارنح مااذنور نااار خاار  ه را بااا نمکاااری 

ح ب ااد ا  سااهری شاادن ماادت یکساااش تاااریر نااار خاار  ه را بااه انماااش رسااانیده نااه ریاساا

وهااار م یااون    267010091انسااجام خاار  ه هااا نساا ح نااا ناااری شاارنح تر اوجااام م  اا  

هتتصد   ه ح ها ار   شصاح   خا)ف افغاانی ا  مادرک متاذنره  ضاه   خاوش وصات اجارا   

تامی)ات آنرا نی  خرتارح نماوته اساح. مباابت باه اسا)ات ارائاه شاده   م  وماات بدساح آماده 

ناا ت ریاسااح انسااجام خاار  ه هااا باااری نمانااده نااه تر  هاایم م  غاای ا  شاارنح راارارتات ن))ااده

راببه اتعاای شارنح موجاه ن اوته   هم )اان رارار ارائاه م  وماات تمریاری تعاوای شارنح 

 متذنره تر وارنواذی ممترم هرات   رور تمح ت ران می اشد

بررساای موضااوع عاادم خرتارااح 

خااوش اوجااام باااری مانااده خاار  ه 

 خاتگاه   مدرسه   یح رور

7 

سااتارش م )اای باار تکمیاا  نمااوتن رااد ر 

خاا)ف خاار  ه   مبماایت شاادن ا  تکمیاا  

خاار  ه بااه اسااا  م  ومااات نت اای ریاسااح 

 انسجام خر  ه ها

 تریافح نا ناری تر خ)ف خر  ه ا  جانخ ررارتاتی ها
( خاااار  ه 88بررساااای ت اااادات  

 انک افی تر   یح سم)اان 
1 

گااا ارش موضاااوعات ترتیاااخ   باااه اتاره 

 ااه نامااه نم اار ممتاارم عاااذی بررساای عری

ارسااااااش  48/8/8961( ماااااور  29/98 

 گرتیده اسح

تر رسمح تمصای  ماوارت بیار ن نویسای هاا   ستارشااتش اسا)ات وماایوی   اجاراات راورت 

 گرفته ا  جانخ اتارات عیربط جمه آ ری گرتیده اسح

تم اااات ستارشااااات تتتااااید 

 عم کرت 
6 

نتااایف بررساای ب ااد ا  مالوهااه شااد م ااام 

م بااا اساا)ات جمااه ممتاارم   ارت راار  تااوا

آ ری شاااده باااه مرجاااه مرباااو  ارسااااش 

 گرتیده اسح

نمیتااه وهااارم آمریااح سااکتور ت ذتاای  40/7/8961( مااور  87مبااابت راارار شااماره  

ریاسااح وااارنواذی بررساای   مساات)د سااا ی جاارایا فسااات اتاریش موضااوعات م)اادر  راارار ا  

شااکایات جانااخ گاار پ تتتااید تار اای بررساای رااورت گرفتااه اسااح. تر نتیجااه انثریااح 

 بد ن اس)ات بوته   نتایف بررسی به اتاره ممترم ذوی وارنواذی  .ا.ا ارساش گرتیده اسح.

( مااااورت 42بررساااای ت اااادات  

شااکایح نارم)اادان ریاسااح مرناا  

 تربیوی 

80 



ا  ای)کااه موضااوع ط  ااات   ارت ا  ساااش 

هااای گذشااته باااری بااوته   رااتا خر سااه 

 جمه آ ری  مان  یات نیا  تارت

م ااام  82/7/8961( مااور  8612    82/1/8961( مااور  786شااماره  بااه اسااا  وکااا 

( مااور  920-992عاااذی ریاسااح جمهااوری اسااالمی افغانسااتانش هییااح مرنااخ عری ااه نامااه  

راار  تمصاای  ط  ااات   ارت ا  ناا ت اشااااح و ی اای   و ااوری بااه   یااح  86/80/8961

راات ت اماادار بغااالن اعاا ام گرتیااده   هم )ااان تر  می)ااه جمااه آ ری راار     ارت اجاا

رورت مای گیارت   گا ارش  رتااق فورتااق باه نمیسایون ممتارم وصاوش رار   ت ذاح ار اار 

 می گرتت

جماااااه آ ری ط  اااااات   ارت 

اناار ی   آک ا  جانااخ نمیساایون 

وصااوش راار   ا  ناا ت اشااااح 

 و ی ی   وکمی 

88 

نتااایف بررساای ب ااد ا  مالوهااه شااد م ااام 

ممتاارم   ارت بااه مراجااه مربااو  تکثیاار 

 اسحگرتیده 

تمااام سااارتمان هااای نااه تر  ماایت متااذنره اعمااار شاادهش م کیااح ت ذااح  .ا.ا بااوته    -8

مسایوذیت ممتاارم تصاادی مک ااش بااه ریااد   سااج  آن تر رااتا راارارتات ماای باشااد. هم )ااان 

 ررارتاتی وت تاریخ ت میرات را ندارت.

ف ( ناوت   خا)61000ررارتاتی مباابت ت هاد راویدش م ا م   مک اش باه خرتاراح م  ا    -4

 ه ار تاذر امریکائی برعال ه نرایه رابح اذی رتا ررارتات می باشد.

به تذی  ای)کاه  مایت متاذنره باه یا  نمال ت ادی  شاده   وتات   مرار اح آن ه ی)اه  -9

تارتش ا  سااوی تیااار تااذماااش هاایم نااوع خااالن انک ااافی   ف اذیااح هااای ارتصاااتی ا  جانااخ 

 یط  ضه شده می ات روت را تکمی  نماید.تصدی تر نهر نیسحش ب)ابر ایت ررارتات با شرا

جریااااخ  ماااایت  92راااارارتات 

م کیااااح ریاسااااح ع تصاااادی 

سااارتمانی ه م)ااد بااا شااا  

 اراااه شاااماش رااارک  رااارارتاتی

میدان هاوائی بایت اذم  ای واماد 

 نر ی اتاره 

84 

موضاااوع متاااذنره ب اااد ا  بررسااای هماااه 

جان ه باه ریاساح هاای نهاارت بار تب یات 

ریااائی خاار  ه هااای آکش وااو ه عمااومی ت

ناب ش واو ه فرعای تریاائی ن)ارهاار تکثیار 

 گرتیده اسح

تر نتیجه بررسای هییاح مو،اشش بارای وهاار تات نارم)ادان متا اش جا ای تااتی ی مباابت 

 رانون نار   رانون نارن)ان ردمات م کی خی )هات گرتیده اسح

بررساای اساا)ات تساا یمی خاار  ه 

اعماااار سااار ب)اااد   نانااااش نهااار 

 شاهی   یح ن)ارهار 

89 

نتااایف بررساای ب ااد ا  مالوهااه شااد م ااام 

ممتاارم   ارت راار  تااوام بااا اساا)ات جمااه 

آ ری شاااده باااه مرجاااه مرباااو  ارسااااش 

 گرتیده اسح

موضااوع متااذنره جهااح تم اات همااه جان ااه ستارشااات هییااح مو،ااش آمریااح تتیااتد 

تا)یکاای مااورت تتتااید   بررساای راارار گرفااحش یاا  س ساا ه ستارشااات جهااح تم اات همااه 

 طه ارائه گرتیده اسحجان ه به اترات مربو

بررسااااای موضاااااوع خااااار  ه 

تمکیماااتی رااار  تره  ذسااواذی 

 نجراک   یح ناخیسا 

82 



نتااایف بررساای ب ااد ا  مالوهااه شااد م ااام 

ممتاارم   ارت راار  تااوام بااا اساا)ات جمااه 

آ ری شاااده باااه مرجاااه مرباااو  ارسااااش 

 گرتیده اسح

فرماااید گیرنااده بمالوهااه اساا)ات واااونای می ااات ا  تسااح رفتااه رااار  ا  رصااور شاارنح 

 بوته   تر تار  می ات ررارتات به خایه انماش رسیده اسح

بررسی موضوع خار  ه ان ار ریا  

   یح ذوگر 
81 

نتیجااه یافتااه هااا بااه اتاره مربااو  ار ااار 

 گرتیده اسح

نهر به اس)ات ارائه شاده نادام ماورت عادم رعایاح راانون تر م)هاوری  اضاافه نااری   تمدیاد 

 نرسید می ات خر  ه( بمالوهه

بررسی موضاوع خار  ه نانااش میار 

 وصه   یح هرات 
89 

گاا ارش هییااح بررساای ب ااد ا  تائیااد م ااام 

ممتاارم   ارت راار  اجااراات ب اادی بااه 

 مراجه مربو  گسی  گرتیده اسح

بااه مالوهااه اساا)ات  تر ت ساایه تاادارناتی( ناادام ساا)دی موجااوت ن ااوته تااا ن ااان تهااد نااه 

تصاادی ع)اراار ف اا ی تر ارتیااار شاارنح هااای ریمااح هااای اررااام یافتااه تر باا  اوجااام 

 ت اط خش ماصوراق ت اط خ برنده  شرنح گ کسی ا ( ررار گرفته باشد

بررساای رداایه خاار  ه سااه بابااح 

 تر ا ه ن کی   ارت 
87 

ردایه متااذنره ب ااد ا  بررسای همااه جان ااه 

به مراجاه مرباو  ارسااش گرتیاده نتایف آن 

 اسح

 تر خر  ه متذنره به م اهده نرسیده اسحتر نتیجه بررسی هییح مو،ش ندام تابی 

بررساای خاار  ه با سااا ی   اویااای 

مجااادت نانااااش هاااای ساااهرتان 

   یح 

81 

گاا ارش هییااح بررساای ب ااد ا  تائیااد م ااام 

ممتاارم   ارت راار  اجااراات ب اادی بااه 

 مراجه مربو  گسی  گرتیده اسح

باا  تجدیاادش ا  جریااان بررساای   م اااهده عی)اای گاار پ تتتااید ا  ساااوه   ت میاار اناار ی را

نتیجه گیری مای گارتت ناه اتماتیاه شارنح هاای انار ی رابا  تجدیاد تاا ان)اون باه ت ادات 

( تتاهم)امااه 1 یاات   اساسای ت هادات راوید عما  ن)ماوته اسااح. ب)اا  باا توجاه باه مااته  

هیم نوع ت هدات ماذی به جاناخ شارنح نداشاتهش نهار هییاح بررسای ایات اساح ناه شارنح 

تا می اات تتاهم)اماه باه ت هادات راوید عما  نماوته   ریاساح ط ت موات تتاهم)امه اذای را

اناار ی راباا  تجدیااد هم )ااان نهااارت عم اای نمایااد. تر رااورتیکه اتماتیااه متااذنره ت هاادات 

روید را انجام ندهدش تتاهم)اماه تمدیاد ناارتت   ریاساح ممتارم انار ی رابا  تجدیاد طار  

  ی تسح گیرت.   مکانی م م ا  را بم)هور وتت جایدات   استتاته مورر ر

ن اات تتاهم)امااه توسااط اتماتیااه 

شرنح های انار ی رابا  تجدیادش 

توسااط گاار پ تتتااید تار اای 

 بررسی گرتیده اسح 

86 

گاا ارش هییااح بررساای ب ااد ا  تائیااد م ااام 

ممتاارم   ارت راار  اجااراات ب اادی بااه 

 مراجه مربو  گسی  گرتیده اسح

راار   آماار اساا ت اسااتادامبااه مالوهااه اساا)ات   م  ومااات ریاسااح ممتاارم م)ااابه ب ااریش 

طااور راادمتی ا  بسااح آمریااح اسااتادام بااه ماادیریح  CBRارااالوات   تب یاات برنامااه 

عمااومی ناااتر   خرسااون  ریاسااح هایاادر جیاذوجی تو،یااش نااه تر جریااان راادمتی بسااح 

باه  CBRرت ه سوم آمریح استادام باا تغیار تر  یماه  ،اایش بم)هاور خی ا رت بهتار برناماه 

رااتا ت ره راادمتی بااا تغیاار  یمااه  ،ااایش باای سرنوشااح شااده  اعااالن سااهرته شااده   تر

بااه ارت ااا  ت اادی ی ریاار رااانونی 

آمااار اسااا ت اساااتادام ریاساااح 

 م)ابه ب ری 

40 



ا  واذاح انتهاار باا  آمار اسا ت اساتاداماسح. ریاساح م)اابه ب اری جهاح ت ایت سرنوشاح 

( م اارره امااور عاتاای نارن)ااان 86م اااش نااام رته را تر بسااح رت ااه وهااارم مبااابت ماااته  

 ردمات م کی ت رر مجدت تاته اسح.

م تمااد   ممااافهیت بااه ع)ااوان مساایوش 

وتااات   مرار اااح تر رسااامح وتااات   

ناهااااداری ج)راتااااور متااااذنره رت ااااح 

 ،یتااوی نمااوته انااد   مک ااش بااه ف اااش 

سا ی ج)راتاور   یاا خرتاراح رسااره  ارته 

 می باش)د

ناهااداری خاار ه جااات تموی اادار   ممااافهیت سااتاک مرناا ی تر رساامح وتاات   مرار ااح   

 ج)راتور سه  انااری نموته اند

موضاااوع ساااررح خااار ه جاااات 

نی و ذاااح تماااح  800ج)راتاااور 

 بررسی ررار گرفته اسح 

48 

یافته های تتتاید تار ای ب اد ا  مالوهاه 

شااد م ااام ممتاارم   ارت بااه اتاره مربااو  

 ار ار گرتید

اتاره ممتارم یا  موضوع باا اتاره ممتارم ساا مان راوراک جهاانی شاری  ساارته شاد ناه 

 ناخی ا  ررارتات را تر ارتیار هییح ررار تاته اند

عااااراته  2بررساااای  اگااااذاری 

 اساابه نااوع  رهاای خاار  ه هااای 

ناناااش   ارت ا  جانااخ موسسااه 

FAO  

44 

(  رض ب اااد ا  9نتاااایف بررسااای تر ریاااد  

مالوهااه شااد م ااام ممتاارم   ارت راار  

تم اات ستارشااات بااه اتاره مربااو  تکثیاار 

 گرتیده اسح

( ر ااا 77( ر ااا اج)ااا  نماا  انش شااده جایکااا ن ااور جاخت اادات  424  جم ااه ت اادات  ا

اج)ااا  مات ااش اذ)ااوع  ذاای مممااد م تمااد ج)ساای ریاسااح هایاادر جیاذوجی   ارت باریاادار 

 بوته   رر  تمصی  به اتاره مربو  ستارش ارائه گرتیده اسح

بااه ارت ااا  ویااش   میاا  ت اادات 

( ر اااا اج)اااا  ریاساااح 424 

)یاااااری   ارت تم ی اااااات انج

م ادن   خبار ذیا نااه باا ریاسااح 

هایاادر جیاذوجی   ارت اناار ی   

 آک مدرا گرتیده اسح 
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گ ارش ب اد ا  مالوهاه شاد م اام ممتارم 

  ارت بااه ریاسااح ممتاارم تفتاار گساای  

 گرتید اسح

ا  ،رفیااح هااای مساا کی ریاسااح ممتاارم هایاادر جیاذوجی تر باااد آماااته سااا ی طاار  

 ررارتات   نهارت ا  خر  ه استتاته شده اسحابتدائیش سر یش مدیریح 

بابااح ای)کااه خاار  ه ا  ماادرت بوجااه ریاار ارتیاااری تمویاا  شااده   طاای مراواا  خر سااه 

 تدارناتی آن ط ت خر سیجر بان  جهانی رورت گرفته اسح

بررسی ردایه ع اد رارارتات وتار 

واااه هااای و ی اااتی بااا شاارنح 

 رصوری
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