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i   آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 

 

 فشرده نتایج گزارش وزارت محترم دفاع ملی 

 

I. مقدمه 

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

مشکالت و چالش های متعددی در سیستم ها موجود می باشد، نبود حساب می رود، در سطح ادارات دولتی کشور 

سیستم مؤثر و کارا باعث می گردد تا نتایج عرضه خدمات تحت شعاع قرار گیرد و در امورات و عرضه خدمات نهاد ها 

 تأثیرات منفی به میان آید.

ادارات دولتی تصمیم اتخاذ نمود  اداره عالی تفتیش بنابر حساسیت موضوع و چالش های موجود فرا راه سیستم های

محترم دفاع ملی را از دید تفتیش عملکرد ) اقتصادیت، مؤثریت و مفیدیت ( مورد بازرسی  تا سیستم تدارکات، وزارت

روی  اساسی آنرا تحت پوشش قرار داده و تمرکز  1395الی  1393فعالیت ها و عملکرد سالهایاین تفتیش قرار دهد، 

ف تفتیش عملکرد به شکل فشرده دراین اخالصه یافته ها، مشاهدات، سفارشات و اهد شد کهمی باتم تدارکات سسی

 بخش بازتاب یافته است.
 

II.  : تفتیش عملکرد به منظور تحقق اهداف ذیل براه انداخته شده است 

  سیستم تدارکات.  مفیدیت  مؤثریت واز حصول اطمینان 

 اقتصادی منابع مالی. و استفاده مفید، مؤثر حصول اطمینان از چگونگی 

  در بخش تدارکات. مدیریت منابع بشریمؤثریت ارزیابی 

 .بررسی کارکرد میکانیزم تفتیش داخلی 

 

III. معرفی مختصروزارت محترم دفاع ملی 

وزارت دفاع ملی یکی از وزارت های کلیدی می باشد، که به منظور تأمین امنیت ملی ، دفاع از سرحدات ، تمامیت 

 ارضی و تأمین صلح تحت سکتور امنیتی فعالیت می نماید. 

 
 

IV. :اهداف اساسی تدارکات 

 . تنظیم امورتهیه وتدارک اجناس ، خدمات وامورساختمانی موردضرورت اداره 

 تدارکاتدرمراحل شفاف  تأمین. 

 وجوه عامه .از  کنترول مؤثر 

  وباکیفیت بودن تهیه وتدارک اجناس ، خدمات وامور ساختمانی. تیاقتصاداصل  تأمین 

 ی دواطلبان واجد شرایط درداوطلبی ها .اشتراک برا نهینمودن زم فراهم 
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V.  محدودیت ها در جریان تفتیش 

 تأخیر در ارائه اسناد و معلومات مورد نظر منجانب مسئولین و کارمندان وزارت محترم دفاع.  -

 استعالم هئیت موظف.  قطعه (14عدم ارائه پاسخ به تعداد ) -

 مشکالت امنیتی در والیات به منظور اجرای کنترول فزیکی از تطبیق پروژه ها.   -

 

 بازرسی  وزارت دفاع ملی   از نتایج عمومی  الف. خالصه یافته های
 

مصرف بودجه انکشافی نشان دهنده رشد و انکشاف اقتصادی و قدرت به کار اندازی سرمایه  .1.1

وزارت محترم دفاع نتوانسته از منابع مالی )بودجه(، استفاده اعظمی  می باشد،یک کشور 

انکشافی در سال  از مجموع بودجه منظور شدهءنماید. این در حالیست که وزارت محترم 

( درصد را نتوانسته به مصرف برساند، و وزارت محترم در سال 11.73، در حدود )1393

بودجه انکشافی در اختیار نداشته، ازینکه وزارت مذکور طی دو سال بودجه  1395و  1394

باعث عدم تطبیق پروژه ها و برنامه های انکشافی گردیده است  انکشافی در اختیار نداشته

 .محسوب می گردد صد راه وزارت از جمله مشکالت که 

، ( درصد 3۶.۲1در حدود ) (1393درجریان سال )مصرف بودجه عادی، وزارت محترم  در

( بودجه عادی خویش را ٪14.4)1395و طی سال  (٪3۲.۸4در حدود ) 1394در سال

سالهای در مقایسه با  1395ولی مصرف بودجه عادی درسال  .برساند نتوانسته بمصرف

( درصد بهبودی در قبال داشته که عملکرد خوب در ٪۲۰در محدودهء ) 1394و 1393

  مصرف بودجه پنداشته می شود.

 

ار دارند، در مجموع در در سطح پائین تحصیلی قر ،دفاع محترم تعداد کثیر کارمندان وزارت 2.1

( تن کارمند در تشکیل مرکز موجود ۶993مینات تکنالوژی و لوژستیک به تعداد )معاونیت تأ

 یلیدرجه تحص ایکارمندان داردرصد ( 4۶)در حدود  1395درسال می باشد، از جمله 

ایفای وظیفه  سانسیاز ل نتریپائ یلیدرجه تحصدارای  درصد (54)ی متباق سانس،یماستر و ل

ندان در ( درصد کارم3۰می نماید. هکذا در سرمفتشیت وزارت محترم دفاع نیز در حدود )

سطح پائین تحصیلی قرار دارند، درجه تحصیالت پائین از جمله عوامل است که باالی 

گذار بوده و باعث گردیده، پروژه ها به وقت معین وزارت تأثیر و عملکرد مسلکی فعالیت ها

 و با کیفیت مناسب تطبیق نگردد و در عرضهء خدمات نواقص و کمبودی ها محسوس گردد.  
 

 ،تکیو لوژس یتکنالوژ ناتیتأم تیبه سطح معاون 1394و  1393 یمال یسالها یط 3.1

طرح و ترتیب نگردیده  ،شده ینیب شیاهداف و مقاصد پ نییجهت تع کیژیپالن استرات

که بدیل  صورت گرفته است،ساله استفاده  کی یریتداب یاز پالنها در بدیل آن است،

مناسب و معیاری نمی باشد ، چون پالن های راهبردی معموالً از سه الی پنج سال در 

وزارت محترم پیرامون طرح و ترتیب پالن های  1395درسال نظر گرفته می شود. 

 بودجه  .1

 منابع بشری  .2

 دیپالن راهبر .3
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( 4تعداد ) و گردیده بیترت کیژیاسترات نپالراهبردی وضعیت متفاوت اختیار نموده، 

ی در نظر گرفته شده، تا در منصهء تطبیق قرار داریوخراکمال  استیبه ر لیذ تیفعال

ی تطبیق طور کل فعالیت ها و اهداف تعین شده بهکدام  چیبا تأسف ه گیرد ، ولی

 نگردیده است، که جزئیات آن قرار ذیل می باشد: 

به  پرسونل قطعات وجزءوتامها یبرا نارهایمیس و رکورسهایتدو فعالیت اول:

 . یطرزالعمل تدارکات وقانون  با یشنائآمنظور

 نیتأم محوه وکاهش خطرات فساد، یاقدامات الزم درراستا:  فعالیت دوم

 .یوحسابده تیشفاف

 تیتثب و هی، تجزلی، تحلالبراتوار ازین مورد زاتیاکمال تجه : فعالیت سوم

 . یکیوتخن یکیلوژست اتینیع تیفیک

 . رابطه به جذب بودجه اقدامات الزم در:  فعالیت چهارم

( فعالیت در پالن تدابیری ۶7نیز به تعداد ) 1394و1393افزون بر آن طی سالهای 

( 4۶مربوط به ریاست اکمال و خریداری درنظر گرفته شده، که از آن جمله تعداد )

کنون ) ختم ( آن طورکلی تطبیق نگردیده و تا ا۲1فعالیت تطبیق و متباقی )

  بازرسی( تطبیق ناشده باقی مانده است.

به منظور مبارزه علیه فساد اداری، در همآهنگی با ) سیستیکا ( پالن مشترک مبارزه 

 ،علیه فساد ترتیب گردیده است، ولی پالن مذکور صرف روی کاغذ باقی مانده است

که جزیئات آن در بخش دوم گزارش به تفکیک هر عمالً تطبیق نگردیده است. 

 باشد.مشاهده قابل مالحظه می 

که مسئولیت تدارکات مواد و کاال اکمال و خریداری وزارت دفاع ملی  ریاست محترم 4.1

های مورد نیاز وزارت را بر عهده دارد ، فاقد پالیسی تدارکات می باشد. نبود راه کار 

مشخص تدارکاتی به منظور تحقق اهداف تعین شده، ریاست مذکور را به مشکالت 

 ر بخش های زیرین به تفصیل انعکاس یافته است. که د ،مواجه نموده است بیشتر

 

نواقص و مشکالت ذیل در اجرای امورات ، ی پولیحواله ها و یاسناد مالنظر به بازرسی  4.2

 مالی به مشاهده رسید :

  مهیضم در( شرکت سیو بل )انوا یدرخواست ،یپول یحواله هادر اکثریت 

 موجود نمی باشد.

  که پرداخت  دهیقسط عنوان گرد کی جنس در یمیشرطنامه ها تسلدرتعداد از

قسط جنس  نیاما به چند رد،یقسط ( صورت گ کی یبه همان شکل )ط زیها ن

 .جداگانه پرداخت صورت گرفته است حواله طور نیچند یط اکمال و

  تفاوت تبادله اسعار میان نرخ بودجه و نرخ روز نیز مدیریت مالی وزارت مذکور

ح و ترتیب طر .4

 پالیسی 

 مدیریت مالی  .5
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را متأثر نموده و تبادله اسعار در مطابقت به نرخ بودجه در نظر گرفته نشده 

 است. 

  جرایم تأخیر در اکمال جنس توسط شرکت ها در مطابقت به شرطنامه به

 صورت دقیق سنجش نگردیده است. 

  انتقال و دوریه پول قرارداد ها از یک سال به سالهای دیگر ، نیز از جمله چالش

رات مالی وزارت می باشد، پرداخت ها مربوط به یک تعداد قرارداد های فراراه امو

( افغانی و مبلغ 453۸444991مبلغ ) 1393به سال  139۲کننده گان از سال 

( ۸۸7۸7۰7317مبلغ ) 1394به سال  1393( دالر ، از سال ۸75۸۰953)

( افغانی دوریه 4۰۶۰953733مبلغ ) 1395به سال  1394افغانی و از سال 

است. دالیل چنین اجراأت غیر معیاری مالی، تأخیر در منظوری وعقد  گردیده

، عدم طی عدم اکمال اجناس ازجانب متعهدین قرارداد به وقت و زمان معینه،

 شناسائی گردیده است.  ،مراحل اسناد تادیاتی جهت پرداخت

 

ریاست نظارت و ارزیابی که در تطبیق پالن ها و نظارت پروژه ها مسئولیت دارد، از تطبیق  6.1

و پیشرفت اهداف راهبردی وزارت آگاهی ندارد، و هیچ نوع نظارت از پروژه ها و برنامه ها، 

در ریاست محترم اکمال وخریداری بخش نظارت در طول سه سال اخیر بعمل نیآروده است، 

تطبیق  ها موجود بوده که از بنام اداره قرارداد یتی وجود ندارد، ولی بخشاز روند تدارکا

قراردادها نظارت می نمایند، از اثر ضعف در فعالیت های نظارتی در جهت تطبیق پروژه ها 

( شرکت در تطبیق 115( تعداد )1395-1394-1393و قرارداد ها در مجموع طی سه سال )

( افغانی 1۸1۲14۰41گردیده است که از مجموع مبلغ )خیر و جرایم مواجه تأ قرارداد به

( افغانی ۸4۶۶594۶( افغانی آن وضع و متباقی مبلغ )9۶54۸۰95جرایم تأخیر، مبلغ )

باالی شرکت های باقی مانده است، که جزئیات آن طی جدول جداگانه در بخش ضمایم 

 این گزارش به تفکیک هر شرکت درج می باشد. 

 ،بمالحظه رسید 1395الی  1393بازرسی اسناد تدارکاتی سالهای  ونظربه معلومات شعبات  7.1

قرارداد ها توسط تیم های سرمفتیشیت محترم مورد بازرسی قرار روند تدارکاتی اکثریت 

قناعت بخش نمی از موثریت خاص بر خوردار نبوده و  گرفته است، ولی نتایج بررسی ها

نتایج بازرسی ها به مالحظه نرسید، عالوه بر در باشد، یافته ها و مشاهدات قابل مالحظه 

ها و جهت اصالح و بهبود روند تدارکات به ریاست محترم اکمال وخریداری سفارش آن

تا سطح انحرافات کاهش و مشکالت موجود در  است، ارایه نگردیده نیز نظریات اصالحی

مالحظه می سیستم تدارکات اصالح گردد . ) جزئیات موضوع در بخش دوم گزارش قابل 

 باشد(

 1393سال  در وزارت محترم دفاع ملی، سرمفتشیتکارمندان مربوط به  درجه تحصیلی 7.2

 و ( ماستر68)% 1394 ( پائینتر از لیسانس، در سال32سانس، )%یل و ( ماستر68)%

 روند نظارت  .6

 تفتیش داخلی  .7
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( پائینتر از 30( لیسانس، )%70)% 1395( پائینتر از لیسانس و در سال32سانس و )%یل

( کارمندان ۶۸.۶۶داشته، که حد اوسط آن طی سه سال )% موجود لیسانس در تشکیل 

سانس ایفای وظیفه ی( پائینتر از ل31.33لیسانس و متباقی )%  و دارای درجه تحصیلی ماستر

، ازینکه سرمفتشیت یکی از بخش های مهم و مسلکی در وزارت محترم دفاع نموده است

مربوط از تحصیالت عالی و تجارب  می باشد، اشد ضرورت است تا تمامی کارمندان بخش

 خوب مسلکی برخوردار باشد. 

 
جهت آموزش  1395افغانی در سال  چهل و دو ملیون (4۲۰۰۰۰۰۰به مبلغ مجموعی ) 8.1

زبان انگلیسی با یکی از کورس های آموزشی عقد قرار داد صورت گرفته است، ولی اسناد 

یر برنامه آموزشی، زمان تدویر، اسامی اشتراک کننده گان و اسناد حمایوی پیرامون، تدو

مبین بر اینکه چه تعداد کارمندان بعد از تدویر برنامه به زبان انگلیسی آشنائی پیدا نموده 

، اند، بدسترس هیئت قرار نگرفت، و پرسش های هیئت در مورد بدون پاسخ باقی مانده است

 پنداشته می شود. و چنین وضعیت خیلی نگران کننده 

 

 ) نقطه تمرکز تفتیش عملکرد( ب.  خالصة یافته ها و مشاهدات عمدة بررسی پیرامون سیستم تدارکات
 

تعداد  بررسی( قرارداد و ۱۱۴) قرارداد اجناس از مجموع (۵۶) تعداد بررسی و تدارکات ستمیسدرنتیجه بازرسی     

سال  یط ( قرار داد۲۳( قرارداد خدماتی از مجموع )۱۶) تعداد و بررسی ( قرارداد،۲۴) ۀاز جمل ی( قرارداد ساختمان۱۵)

را متاثر ساخته وزارت محترم دفاع ملی تدارکات  ستمیس نیریعمدهء ز و انحرافات نواقص (۱۳9۵) یال (۱۳9۳) یها

 است:

 

I. و روند ارتقای ظرفیت بخش تدارکات  ی کارمندانسطح درجه تحصیل 

 ( تن کارمند 395ریاست اکمال و خریداری که نقطه تمرکز تفتیش عملکرد می باشد، در مجموع )

( درصد آن دارای درجه تحصیلی پائینتر از لیسانس می 4۶در تشکیل موجود دارد که از جمله )

 باشد. 

  به منظور ارتقای ظرفیت های مسلکی  1395الی  1393نظربه به معلومات شعبات مربوط درسال

ون یلوژستیکی درکمیس کارمندان ریاست اکمال و خریداری برنامه های آموزشی تدارکاتی و

متوسط در بخش  اصالحات اداری وخدمات ملکی تدویر گردیده، افزون بر آن کورسهای ابتدائی و

آن تعدادی از  139۶و1395یافته، ولی درسال  تدارکات از جانب وزارت محترم مالیه نیز تدویر

)  ه آموزش های فنی و مسلکی را فراه گرفته بودند، حسب لزوم دید مقامات، تعویضکارمندان ک

 و در بست های مربوط افراد کم تجربه تعین بست گردیده است.  روتیشن(

 

II.  مرحله پالن گذاری تدارکات 

 ( پروژه ۶5( پروژه خارج از پالن و )441قسمیکه پالن تدارکاتی مالحظه گردید، در مجموع تعداد )

عقد قرارداد صورت گرفته است. که چنین  1395الی  1393ر از پالن تدارکاتی طی سال های کمت

روند آموزش و  .8

 ارتقای ظرفیت  
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اجراأت نشان دهنده ، عملکرد ضعیف ریاست اکمال و خریداری در قسمت تثبیت احتیاج دقیق می 

شناسائی و شامل پالن  ا را در ابتدای سال به شکل دقیقباشد و ریاست مذکور نتوانسته نیازمندی ه

 د. نمای

  راجع به خریداری های عاجل ازطریق تدارک ) پرچون  1395الی  1393درپالن تدارکاتی سالهای

( کدام مورد و تخصیص بودجه در نظر گرفته نشده است، ولی خریداری پرچون خارج از پالن 

( افغانی صورت گرفته است. افزون بر آن در جنب ۶۶۰۲9754تدارکاتی طی سه سال به مبلغ )

رچون، قرارداد جهت تدارک عین جنس نیز عقد گردیده است، این در حالیست که در خریداری پ

نداشته، عوامل  وجود ریاست مذکور واحد مشخص تحت عنوان )خریداری پرچون( اصالً در تشکیل

که سبب انحرافات فوق گردیده است، ضعف مدیریت در تثبیت نیازمندی دقیق و ناتوانائی مسئولین 

ارکاتی می باشد، که چنین اجراأت غیر معیاری روند تدارکات را در وزارت محترم در ترتیب پالن تد

 تحت سوال قرارداده است. جزئیات موضوع در بخش دوم گزارش به تفصیل قابل مالحظه می باشد. 

  ( ملیارد افغانی به 19۸در مجموع در حدود مبلغ ) 1394الی  1393در پالن تدارکاتی سالهای

ه ها و عقد قرارداد ها، بودجه توسط دونر منظور گردیده است، از وجوه فوق جمعاً منظور تطبیق پروژ

( ملیارد ۸3( ملیارد افغانی آن عقد قرارداد و به مصرف رسیده، متباقی در حدود )114در حدود )

عدم مواصلت  افغانی به نسبت عدم طی مراحل قرارداد ها به وقت معین آن، عدم تکمیلی پروژه ها و

 دیها توسط بخش عایده در زمان معین، به مصرف نرسیده است. نیازمن

  ،تهیه بخش است، نگرفته صورت نیازمندی به مطابقت در دقیق احتیاج تثبیتعالوه بر موارد فوق 

 سروی اطمینان، حصول جهت مربوطه های بخش توسط ها نیازمندی ارائه از بعد تدارکات و

افزون بر آن اجراأت غیر معیاری ریاست مربوط نیز سبب است،  نداده انجام را واقعی نیازمندی

( فیصد قرارداد ها ازقیمت %9۲( فیصد الی )%34از ) 1393-1395گردیده است تا طی سالهای 

( امکان دارد 1مطرح می گردد، ) قابل مکس فکتورعقد گردد، در موارد فوق دو  تخمینی پائین تر

( نرخ گیری ۲ه وزارت تحویل داده شده باشد، و یا )جنس کم کیفیت منجانب قرارداد کننده گان ب

 ابتدائی که توسط مسئولین صورت گرفته است، نرخ حقیقی و دقیق نمی باشد.

 ت عدم تثبیت نیازمندی دقیق، مقدار زیاد از اجناس بیشتر ورد دیگری به مالحظه رسید، به نسبدر م

( کیلو گرام آئیل باب در سال 35۰۶۸19از نیازمندی تدارک گردیده است، به گونه مثال مقدار )

( درصد 3۶( کیلو گرام آن که )1۲75۰54( سال، مقدار )3است، با گذشت )اکمال گردیده  1393

( درصد آن ۶4( کیلو گرام ، )۲۲317۶7را تشکیل می دهد به مصرف رسیده و مقدار هنگفت آن )

در فضای باز ذخیره گردیده در دیپوی ممر تحت شعاع آفتاب و در موسم زمستان در هوای سرد 

است، که از اثر شعاع آفتاب و سردی هوا ممکن در کیفیت آن نیز در جریان سه سال تغیرات بوجود 

می باشد. که صرف  11/۲۰17و تاریخ انقضای آن  11/۲۰14تاریخ تولید آن  افزون بر آنآمده باشد، 

صرف آن در معیاد کم ناممکن می به تکمیلی معیاد انقضای آن باقی مانده است و م ماه (۲مدت )

 باشد. 
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 در ترتیب شرطنامه به شکل درست و اساسی  ق ، نظر به مالحظه اسناد، معیار هاافزون بر موارد فو

 ر گرفته نشده است.آن در نظ

  وجود ندارد تا به صورت درست در دفاتر به شکل قلمی ثبت می باشد و دیتابیس مشخص  دارایی ها

تعداد از وسایط زرهی و غیر زرهی که از جمله  که همچنان به مالحظه رسیدثبت گردد، ها ی دارای

قبلی و موجودیت تشکیل  حساب می رود،  بدون پالن توزیعات دارایی های با ارزش وزارت محترم به

بر اساس ورقه عرض و احکام قدمه مافوق طور مؤقت الی ترمیم واسطه اصلی توزیع گردیده است، 

وبین زمان طوالنی وسایط خدمتی نزد منس اسطه اصلی و با وجود سپری شدنولی بعد از ترمیم و

 باقی مانده و دوباره به قوماندانی تسلیم نگردیده است. 

 

III.   مرحله داوطلبی و اعطای قرارداد 

  ( قرارداد با استفاده از روش منبع واحد ۲4در مجموع به تعداد ) 1395الی  1393در طی سالهای

قرارداد صورت گرفته است، دالیل انتخاب روش منبع واحد، استعجالیت، ناغگی طی مراحل و عقد 

قطعات و سکتگی در امورات محاربوی عنوان گردیده است، این در حالیست که در طی مراحل و 

( ماه و در بعضی حاالت مدت 3عقد قرارداد زمان کافی سپری گردیده است، کمترین مدت آن )

ینکه در طی مراحل قرارداد ها امدت یک سال را دربر گرفته است، ازچهار ماه ، هفت ماه و حتی 

مدت کافی موجود بوده، دالیل فوق الذکر جهت انتخاب روش منبع واحد کالً غیر موجه دانسته می 

شود، مسئولین میبایست از طریق داوطلبی باز در عقد قرارداد ها اقدام می نمودند، که چنین عمل 

ت امکان عقد قرارداد به قیمت بلند در مقایسه با استفاده از روش داوطلبی صورت نگرفته، درین صور

 باز متصور می باشد. 

 
 

IV.  1393انحرافات تدارکاتی طی سال  

 نظر به اینکه در بسیار مراحل دواطلبی ( صورت حساب بانکیBank Statement)  جعلی از جانب

اطمینان  حصول آن از بانک مربوطه داوطلبان ارائه گردیده است، ضرورت است تا جهت صحت بودن

 Bankصورت حساب بانکی ) . نظر به مالحظه اوراق قرارداد در بعضی مراحل داوطلبیگردد

Statement)  داوطلبان تائید بانک مربوطه نگردیده است، افزون بر آن هئیت محترم ارزیابی یک

قرارداد هفت قلم ماشین آالت در به گونه مثال، ، ا در دو قرارداد محاسبه نمودهاستیتمنت بانکی ر

افغانی ارایه  - 5754۲5شرکت برنده استیتمنت بانکی به مبلغ/ 1393تشخصیه طبی طی سال 

قلم ماشین آالت تشخصیه طبی نیز ارایه و توسط هیئت  13نموده، عین استتمنت بانکی در قرارداد 

ت تعیین شده برای یک قرارداد ارزیابی محاسبه گردیده است. در حالیکه توانایی مالی صرف معیارا

( طرزالعمل تدارکاتی شرکت مذکور باید به محرومیت معرفی، 11۲می باشد، مطابق حکم شماره )
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( قانون تدارکات تضمین آفر ۲9و 49و به منظور جلوگیری از همچو موارد در آینده، نظر به ماده )

ق نیافته است. در قرارداد شش ضبط می گردید، که چنین اجراآت تحق ( افغانی1۶44۰۰۰مبلغ )آن 

عراده وسایط کاماز اطفائیه شرکت برنده یک هفته بعد از جلسه آفر گشائی، توانائی مالی )استیتمنت 

 ( طرزالعمل تدارکاتی می باشد. 35بانکی( ارائه نموده است، که خالف حکم شماره )

  صورت به مشاهده رسید که  قلم ماشین آالت تشخیصیه طبی ( 1۲در یکی از موارد دیگر ) قرارداد

ی و فاقد پنج ماه قبل از تاریخ جلسه آفرگشای ،که از طرف شرکت برنده ارائه گردیده حساب بانکی

نیز پرسش بعمل  مربوطه آن از بانکاز صحت بودن  ارزیابی هیأتمهر رسمی بانک بوده است، 

ار داده است. افزون بر آن چنین اجراأت غیر معیاری روند تدارکات را تحت سوال قرنیاورده است، 

در داوطلبی از جمله سه شرکت، آفر شرکت افغان میدلب لمتد اشتباه محاسبوی داشته که بعد از 

افغانی نازلتر از قیمت شرکت برنده بوده، ولی با تأسف هیئت ارزیابی  - 5۸۶۰۰۰اصالح اشتباه مبلغ/

و آفر وی جوابگو  اشتباه محاسبوی نداشته موضوع را نادیده گرفته و در راپور ارزیابی تحریر نموده که

منافع  ارزیابی باعث از دست دادن وجوه و ضربه به. عملکرد نادرست هیئت ارزیابی گردیده است

جزئیات آن در بخش دوم گزارش ملی گردیده و شفافیت روند داوطلبی را خدشه دار نموده است.  

 به تفصیل قابل مالحظه می باشد. 

  تضمین آفر به شکل  1394و1393، در طی سالهای مرجع مربوطهنظر به معلومات ارائه شده توسط

پول نقد اخذ گردیده، با آنهم اسناد تسلیمی پول نقد و دوباره مستردی تضمین آفر در دوسیه های 

پروسه اطمینان حاصل  ازی نگردیده است، تا از شفافیتمربوطه موجود نبوده و موضوع مستند س

دد. افزون بر موارد فوق، پالن تدابیری تضمین کیفیت کاال های تدارکاتی را نیز وزارت محترم در گر

منصهء تطبیق قرار نداده است که در بعضی موارد سبب شده، شرکت های قرارداد کننده اجناس و 

که  بانداوطلخدمات کم کیفیت را ارائه نمایند، همچنان در اکثریت موارد به مشاهده رسید که، آفر 

های  توسط هیئت ارزیابی غیر واجد شناخته شده است، در دوسیه موجود نبود و با وجود تقاضا

به نسبت تبدیلی کارمندانی که قبالً درین بخش ایفای وظیفه نموده است، به  ،مکرر هیئت موظف

د دسترس هیئت قرار داده نشد ، که این خود ضعف کنترول داخلی و امکان سازش در ترتیب اسنا

 میان هیئت ارزیابی و داوطلبان متصور می باشد. 

  در یک مورد به مشاهده رسید، اسناد گمرکی که مربوط قرارداد مذکور نمی باشد، ضمیمه دوسیه

قرارداد گردیده است و کاپی عین اسناد گمرکی در سایر دوسیه های قرارداد ضمیمه و گنجانیده 

خالف ورزی شده است، این عملکرد نشان دهنده نهایت بی مسئولیتی و اجراأت غیر معیاری و 

  ن را نشان میدهد. جزئیات آن در بخش دوم گزارش قابل مالحظه می باشد. مسئولی

 ( قلم ملزمه طبی ضییرورت سییال ۲۸قرار بازرسییی قرارداد )با شییرکت تجارتی مبارک ممتاز  1393

 برای مدت سه ماه عقد گردیده است.  ۶/۲/1393افغانی از تاریخ  - 3۰۰۰۰۰۰۰لمتد به مبلغ/
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اما ارزیابی  گردیده،وسییط کمیسیییون تدارکات خاص منظور ت 1۸/1/1393قرارداد بتاریخ  -

عقد قرارداد و ( ۲۶/۲/1393)صییورت گرفته و به همین تاریخ  ۲۶/۲/1393آفرها به تاریخ 

اعالن برنده صیییورت گرفته یعنی بعد از منظوری تدارکات خاص ارزیابی صیییورت گرفته 

 است. 

 دوظر به قانون تدارکات باید نست، به نشر سپرده شده ا ۲۶/۲/1393اعالن برنده به تاریخ  -

عقد  ۲۶/۲/1393تاریخ  عین اما قرارداد هم به گیرد،عقد قرارداد صیییورت بعد از هفته 

گردیده اسییت. سییه شییرکت در داوطلبی اشییتراک نموده،  شییرکت تجارتی مبارک ممتاز 

عد از تخفیف مبلغ/ - 34۶4۲۸۰۰مبلغ/ افغانی، شیییرکت تجارتی  -3۰۰۰۰۰۰۰افغانی ب

عل بهیر مبلغ/ عد از تخفیف مبلغ/ - 31۶۲1۶5۰مشییی غانی ب غانی،  – ۲۲1۸9۶5۰اف اف

 فغانی نرخ ارایه کرده است.ا - 3۲5۶575۰شرکت افغان هیلد مبلغ/

هیأت ارزیابی در راپور ارزیابی تحریر نموده اسییت، که شییرکت مذکور قرارداد مشییابه و 

شور سم ک ساله و نوعیت جنس و ا خویش ذکر نکرده  در آفررا تولید کننده  فعالیت پنج 

 است ،  درحالیکه  تمام اسناد ذکر شده از طرف شرکت که آفروی غیرجوابگو خوانده شده

ست، که  ( افغانی7۸1۰35۰)و مبلغ  شرکت برنده نرخ ارائه نموده، موجود بوده ا نازلتر از 

افغانی  ( 7۸1۰35۰)هیأت ارزیابی انرا درنظرنگرفته اسییت، و قرارداد مذکور با تفاوت مبلغ 

 بلند ترعقد گردیده است، که موضوع ایجاب تعقیب عدلی را می نماید. 

 بازرسیییی قرارداد خدمات حف ندانیقل 5ظ و مراقبت قرار  به مبلغ  م ماشیییین های البراتوار قوما

بعد از  ( قانون تدارکات )اعالن برنده43)، طبق ماده 1393افغانی طی سییال  34۸۰۰۰۰مجموعی/ 

تأییدی هیأت ارزیابی ازطرف آمراعطا جهت اعتراض شییرکت های بازنده ازطریق رسییانه  تصییمیم و

، اعالن برنده ۲۶/7/1393آفر شییرکت های داوطلب بتاریخ ( ، اما ارزیابی نشییر گرددهای همگانی 

صییورت گرفته به این معنی که  1/7/1393و تضییمین اجرایی قرارداد به تاریخ  ۲۶/۶/1393بتاریخ 

ن اجراءء تحویل بانک گردیده است، که چنین عملکرد نادرست پیش از ارزیابی اعالن برنده و تضمی

 خیلی نگران کننده تلقی می گردد. 

  نام کمپنی و نام کشور 1393( پایه ایرکندیشن سال 5۸۰۰ارداد تهیه و اکمال پرزه جات )قردر ،

کات پانزدهم، بند اول( قانون تدارتولید کننده در اعالن داوطلبی ذکر گردیده است که خالف ماده )

دانسته می شود، افزون بر آن از صحت بودن استیتمنت بانکی تصدیق صورت نگرفته و عین 

از طرف کمپنی ارائه گردیده  قلم مواد ساختمانی برق و آبرسانی 1۰7منت بانکی در قرارداد استیت

  است و موضوع را هیئت ارزیابی متوجه نگردیده است. 
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V.  1394انحرافات تدارکاتی طی سال  

  نظر به مالحظه اسناد، تعدادی از مراحل داوطلبی باز که در آن اصل شفافیت و  1394در طی سال

طرفی تدارکات بیشتر مراعات می گردد، پروسه لغو و در عوض آن از روش منبع واحد بدون در بی 

نظرداشت شرایط وضع شده در قانون تدارکات ، عمل صورت گرفته است، به گونه مثال در قرارداد 

د عزیزی برنده گردیده، موضوع ، در داوطلبی باز شرکت تجارتی وحی 1394هفت قلم میوه تازه سال 

قرارداد غرض منظوری به مقام وزارت پیشنهاد گردیده، ولی از جانب مقام وزارت بنابر د عق

استعجالیت و ضرورت اکماالت، هدایت از طریق روش منبع واحد صادر گردیده است، که بعد از 

بلندتر از  افغانی -3۸۰۶۰۰۲1مبلغ/سپری شدن سه ماه پازنزده یوم، با عین مشخصات با تفاوت 

( با شرکت که در داوطلبی باز یک سهم ۲۰4۶9۸451به مبلغ ) 14/4/1394بتاریخ لی قرارداد او

، عقد قرارداد صورت گرفته است. چنین اجراأت ناقص و غیر موجه باعث ضایع منابع مالی برنده بود

دولت گردیده است ، شرکت که در مرحله اول از طریق رقابت برنده بوده، و قیمت نازل نیز ارائه 

ا شرکت مذکور در آن زمان عقد قرارداد صورت نگرفته، مرحله فسخ گردیده و دوباره با نموده، ب

قیمت بلندتر با همان شرکت عقد قرارداد صورت گرفته است، که چنین عملکرد اصالً قابل توجیه 

 صورت گرفته است :فوق الذکر نمی باشد. به همین ترتیب در قرارداد های ذیل نیز اجراأت مشابه 

 (، تفاوت قیمت روش داوطلبی باز در مقایسه با روش منبع واجد1جدول شماره )    

شماره
 

 سال نوع قرارداد

مبلغ قرارداد 

داوطلبی باز که 

 فسخ گردیده  

مبلغ قرارداد 

بعدی از منبع 

 واحد 

تفاوت قیمت بلند 

بعد از تغیر روش 

 داوطلبی 
ت

مالحظا
 

1 

دو قلم 

لبنیات ) 

تخم مرغ و 

 قیماق(

1394 114۰7۸۶۸5- 

 افغانی

13۶977354 – 

 افغانی

۲۲۸9۸۶۶9- 

 افغانی

 

2 
هشت قلم 

 میوه تازه

1394 1۶۶۶3۸43۰- 

 افغانی

۲۰4۶9۸451- 

 افغانی

3۸۰۶۰۰۲1- 

 افغانی

 

3 
قلم  1۶

 ترکاری باب

1394 9۸۰5۲۶9۲- 

 افغانی

11۰9۶۰۸1۲- 

 افغانی

1۲9۰۸1۲۰ – 

 افغانی

 

4 
گوشت گاو 

 و گاومیش

1394 53۰3559۶9- 

 افغانی

۶۲7۶4۰۲۰۰- 

 افغانی

97۲۸4۲31- 

 افغانی

 

  

  افزون بر آن شرکت برنده معیار های شرطنامه ) توانائی مالی ( را تکمیل کرده نتوانسته ، هیئت

نائی مالی شرکت محاسبه نموده است، که ارزیابی مقروضیت شرکت باالی وزارت دفاع ملی را در توا

    اصالً قابل توجیه نمی باشد. 
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 صحیه برای  رافی و پرنتر ها ضرورت قوماندانیقلم دستگاه های رادیوگ( ۲9) قرارداد حفظ و مراقبت

اما  ،جهت منظوری به مقام ارایه گردیده ۲۰/4/1394، گزارش ارزیابی بتاریخ 1394سال مالی 

 عقد گردیده است.  7/11/1394قرارداد بعد از سپری شدن هفت ماه،  بتاریخ 

 به مالحظه رسید که، قرارداد به تاریخ 1394م گوشت گوسفند و بز مربوط سال در قرارداد یک قل ،

درج  3۰/9/1394الی  1/1۰/1393عقد گردیده است اما تاریخ شروع قرارداد از تاریخ  31/3/1394

است، در قرارداد مذکور شرکت برنده معیار شرطنامه توانائی مالی را تکمیل نتواسته ولی آفر گردیده 

و شناخته شده است، همچنان اسناد که نشان دهنده اعالن برنده باشد در دوسیه قرارداد وی جوابگ

آن داشتن قرارداد مشابه دو چند قیمت تخمینی تعین گردیده که یک  به مشاهده نرسید، افزون بر

معیار غیر مناسب و غیر معیاری می باشد که داوطلبی را محدود ساخته، و در قرارداد مشابه همین 

در  دوگانهداشتن قرارداد مشابه را قیمت خیلی پائین تعین نموده اند، چنین اجراأت  (1394 ) سال

تدارکات د ، شفافیت و اصل بیطرفی پروسه ه دارای مشخصات مشابه نیز می باشیک نوع قرارداد ک

 . را تحت سوال قرار می دهد

VI.  1395انحرافات تدارکاتی طی سال  

  سال سی  1395در  ستم تدارکات وزارت محترنظر به بازر سی سناد و  شاهده ا م دفاع ملی ، به م

عقد قرارداد قبل از منظوری تثبیت احتیاج صیییورت گرفته  رسیییید، که در یک تعداد داوطلبی ها،

( قلم تجهیزات کمپیوتری ریاسییت مخابره نامبرد، 1۰اسییت، که میتوان به شییکل نمونه از قرارداد )

عیاد اعتبار تضیییمین حسییین اجرأ نیز قبل از تاریخ ختم قرارداد افزون بر آن در قرارداد متذکره، م

( شییرطنامه تذکر بعمل آمده، 1۸( قانون تدارکات و ماده )۲۸بوده،  این در حالیسییت که در ماده )

کننده باید اعتبار  ( یوم بعد از اجرای تمامی مکلفیت های قرارداد۲۸که تضمین حسن اجرأ مدت )

  داشته باشد.

  سال سید ر یکید 1395طی  شاهده ر بی نهایت  ها در طی مراحل قراردادکه ،  از موارد دیگر به م

ست، قرارداد اجوره دوخت تعداد ) سپری گردیده ا ( جوره یونیفورم دیجیتلی اردوی 1۶۰۰۰۰زمان 

ارزیابی قبلی اهلیت  ۲3/4/1395تاریخ  ، به سپرده شدهاعالن داوطلبی به  14/3/1395ملی بتاریخ 

( روز آفر گشائی گردیده ۸1بعد از سپری شدن مدت ) 11/7/1395داوطلبان صورت گرفته، بتاریخ 

ست. همچنان ب5بعد از ) 14/1۲/1395و بتاریخ  صورت گرفته ا ساس مالحظه ( ماه عقد قرارداد  ه ا

سناد جواز فعالیت سال  ا سیس گ 139۶فابریکه مذکور در  صدور جواز مؤرخ تأ ست و تاریخ  ردیده ا

 9/5/1395مؤرخ  تولیدی میباشییید، ارزیابی قبلی اهلیت داوطلب و باز دید از فابریکه ۲۶/1/139۶

صورت گرفته است که در آن زمان اصالً شرکت مذکور جواز فابریکه نداشته و هیئت ارزیابی قبلی 

 . موضوع را نادیده گرفته است ،اهلیت
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 مراحل تدارکاتی به مالحظه رسید، اعطای قرارداد با شرکت های صورت گرفته  همچنان در اکثریت

ست مالیه  صفیه ننموده اند، با وجودیکه ریا سال قبل خویش را ت ست، که مکلفیت های مالیاتی  ا

ست، ولی با آنهم  ستعالم معلومات ارائه نموده ا صفیه مالیاتی داوطلبان ذریعه ا دهنده گان از عدم ت

مچو داوطلبان منعقد گردیده اسییت. که میتوان به گونه مثال از قرارداد  تهیه و تدارک قرارداد با ه

( قلم تجهیزات ملزمه 5قلم لوازم حمام مورد ضیییرورت قطعات مرکزی و قرارداد تدارک ) 9تعداد 

 ، نام برد .  1395اطفائیه و ضد حریق سال 

 قرارداد بعد از اعالن  ی موافقتنامهءو امضا در مورد دیگری هیأت موظف متوجه گردید، که در عقد

برنده، بسیار زود خالف طرزالعمل تدارکات اقدام گردیده است، قرارداد دو قلم گوشت گوسفند و بز 

عقد قرارداد گردیده در حالیکه اعالن برنده صرف یک هفته قبل  1/1/1395گاو وگاومیش بتاریخ 

که در طرزالعمل تدارکات اعطای قرارداد  صورت گرفته است، این در حالیست ۲4/1۲/1394بتاریخ 

 را، بعد از سپری شدن دو هفته بعد از اعالن برنده، دستور داده است. 

  افزون بر آن از اثر بی توجوئی مسئولین در قرارداد فوق الذکر و عدم تثبیت احتیاج دقیق در مجموع

رت مذکور تثبیت احتیاج افغانی ضرر به بودجه دولت وارد گردیده است، وزا -94۰71571مبلغ  /

( در نظر گرفته است، ولی قبل از ارزیابی آفر داوطلبان، 139۶و  1395گوشت باب را برای دو سال )

عقد قرارداد صورت گیرد، در حالیکه تثبیت احتیاج  1395تصمیم اتخاذ گردیده تا صرف برای سال 

که واجد شرایط بوده و در در مجموع دو سال پیش بینی گردیده است، شرکت حکم خان شینوزاده 

افغانی نرخ نازل ارائه نموده است، نسبت نرخ بلند برای سال  – 197۲3۲35مجموع دو سال مبلغ/ 

( وزارت مذکور فی کیلو گرام گوشت گوسفند و بز را 139۶مسترد گردیده، در سال بعد ) 1395

فغانی بلندتر در مقایسه به ( ا11( افغانی و فی کیلو گرام گوشت گاو و گاومیش را مبلغ )33مبلغ )

آفر شرکت حکم خان شینوزاده با شرکت دیگری عقد قرارداد نموده است، اگر وزارت مذکور مطابق 

تثبیت احتیاج دوساله اقدام می نمود و قرارداد را برای دوسال در نظر می گرفت، در مجموع مبلغ 

راأت غیر معیاری مسئولین در افغانی خساره به دارائی عامه وارد نمی گردید، اج -94۰71571/

 جریان دوسال باعث از دست دادن منابع مالی هنگفت در وزارت مذکور گردیده است. 

  شرکت 1395در مرحله داوطلبی قرارداد دو قلم چوب سوخت الت اول )قطعات مرکزی( سال ،

اند، تجارتی مصطفی مسعود عصمت و عتیق اهلل حسین خیل استتمنت بانکی جعلی ارائه نموده 

( طرز العمل تدارکاتی محرومیت شرکت را پیشنهاد نموده است 11۲هیأت ارزیابی حکم شماره )

( این قانون ۲9( جزء اول تضمین آفر داوطلب را مطابق ماده )4( قانون تدارکات فقره )49ولی ماده )

( این 49( در صورت محرومیت داوطلب مطابق حکم ماده )5( جزء )۲مسترد ننمایند که در فقره )

تضمین آفر شرکت ضبط تا در آینده از ارائه همچو  میگردد، را در نظر نگرفته است، که قانون تابع

 اسناد ناقص در وزارت جلو گیری بعمل آید. 
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 ( قلم حبوبات 1۸، در مرحله ارزیابی آفر ها مربوط به قرارداد الت ششم تعداد ) نظر به مالحظه اسناد

، چهار 1395مؤسسات و ادارات مرکزی و ساحوی اردوی ملی سال ضرورت قطعات و جزء و تام ها، 

شرکت واجد شرایط از جانب هیئت ارزیابی شناخته شده است، از جمله شرکت تجارتی میزان 

( افغانی نرخ ارائه نموده و آفر شرکت مذکور نیز جوابگو 14۲1۸57۸۶سبزوار به مبلغ مجموعی )

( افغانی باشرکت نو روز و پسران با تفاوت مبلغ 144۸5۸4۶۰بوده است، ولی  قرارداد به مبلغ )

( افغانی بلند تر عقد گردیده است، چنین اجراأت نادرست و غیر معیاری تدارکاتی باعث ۲۶7۲۶۶5)

 عدم اقتصادیت و ضایع وجوه عامه گردیده است که موضوع ایجاب تعقیب عدلی را می نماید. 

VII. طبیق قرارداد ها کنترول عینی از عملکرد مسئولین در قبال ت 
 

 کنترول عینی از مسلخ 

   خ صورت گرفت ، به مشاهده رسید کهاز تصدی مسل 3/5/139۶نظر به کنترول عینی که بتاریخ ،

تعداد زیادی مواشی )گوسفند و بز ( الغر و ضعیف و پامانده که از حالت فزیکی خوب برخوردار نبوده 

برای ذبح آماده شده، افزون بر آن در 

مواشی جنسیت ( درصد 9۰حدود )

گوشت خام  آن مونث )ماده( بوده و

توزیع شده دارای سقطات از قبیل 

دنبه، پستان و تیلی نیز بوده، در 

ظربه مشخصات شرطنامه حالیکه ن

باچنین شرایط عقد قراردادگردیده 

فیصد  5۰است )بدون سقطات %

فیصد بز ، که مناصفه آن از مواشی ماده باشد، از مواشی سال خورده ، مریض ، خود  5۰گوسفند و %

قبیل  مرده ، الغر و پامانده نباشد، بلکه گوشت مورد نظر از مواشی چاق و ران پر باشد، سقطات از

، ، پاچه ، دل ، جگر، پستان ، رودهه کل

شکمبه ، چربوی داخل شکم ، دمبه 

پوست گوسفند و بز قبول شده  و

نمیتواند(، در یکی از موارد دیگر به 

مشاهده رسید که ، در اسناد فورم 

(، وزن گوشت به گرام نیز ۸های )

درج می باشد،  ولی نظر به کنترول 

دن فزیکی ، ترازوی که برای وزن نمو
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د اندازه گیری )گرام( را نشان نمیدهد، که در فورم ها مقدار وزن شت موجود می باشد، اصالً واحگو

اویر که از ساحه اخذ گردیده گوشت نظر به گرام بیشتر درج گردیده است. که جزئیات موضوع با تص

 در بخش دوم گزارش قابل مالحظه می باشد. است 

 النهارشپزخانه وتوزیع نان نصف کنترول عینی ازآ

   ریداری وزارت از آشپزخانه ریاست اکمال و خ 1۸/1۲/1395به اساس کنترول فزیکی که بتاریخ

( کیلو گرام سیب حواله گردیده بود، نظر به  79.4۰۰مقدار )   تابلو فت، درمحترم دفاع صورت گر

 ( فیصد3۰) ر( کیلو گرام آن فرسوده و قابل خوردن نبوده بر عالوه آن مقدا1۰کنترول عینی مقدار )

که در تصویر ذیل قابل مالحظه می باشد، تفصیل  ،است یفیت بودهآن بسیار خورد و کوچک و کم ک

 . درج می باشددر بخش دوم گزارش  و جزئیات بیشتر آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .گرددکه برای منصدوبین اردوی ملی تهیه می می باشد سیب بی کیفیت  فوق نشان دهندهء تصویر                      

 کنترول عینی از توزیع نان خشک و نانوائی داخل قوماندانی لوژستیک

  دقیقه قبل از ظهر، در حالت توزیع نصف النهار کنترول عینی  11:30ساعت  1۸/1۲/1395بتاریخ

از آشپز خانه ریاست اکمال و خریداری 

وزارت محترم دفاع ملی صورت گرفت، 

ور قیدی به تعداد سه قرص نان ط

مربوطه انتخاب و بیرون از ریاست 

توسط ترازوی الکترونیکی وزن گردید، 

( گرامه و 19۲در نتیجه، دو قرص آن )

( گرامه تثبیت 194یک قرص آن )

( گرام 7.33گردیده، که در فی قرص )
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همچنان از نان وایی شرکت مذکور که در در مقایسه با فیات قرارداد تفاوت رونما گردیده است. 

خل قوماندانی عمومی لوژستیک موقعیت دارد، دیدن بعمل آمد، بمشاهده رسید که در پخت نان دا

، در از سه نوع آرد استفاده بعمل می آید ، افزون بر آن تأیید ناشدهء وزارت صحت نیز می باشد

کیفیت غنی شده مطابق به استندرد وزارت صحت  حالیکه در شرایط قرارداد، ) نان خشک از آرد با

 گرام( تذکر بعمل آمده است. ۲۰۰امه و هر قرص نان به وزن )ع

 

 کنترول عینی ازدیپو مواد اعاشوی 

  صورت گرفته، به مشاهده رسید  1395که از دیپوهای مواد اعاشوی سال  ۲۲/1۲/1395به تاریخ

جود که برنج به رنگ های مختلف، لوبیا به رنگ پلنگی ، دالنخود که در ترکیب آن میده دانه نیز مو

بوده ، در بوریهای یک پوشه جابجا شده است، در حالیکه نظر به مشخصات شامل قرارداد، برنج سیله 

از یک نوع باید تدارک گردد، ارجل نباشد،  بدون میده، شکسته و ریزه از پخت  ،کالن با کیفیت

نداشته باشد، خوب برخوردار باشد ، لوبیا سرخ دارای کیفیت بهتر بوده مواد ارجل، اجنبی و میدگی 

 5۰افزون بر آن سه قلم موارد فوق مطابق مشخصات بارجامه استندرد بوری های دو پوشه کمپنی 

بجا گردد، در حالیکه مواد ارتزاقی تدارک شده مطابق مشخصات قرارداد نیز در نظر و جا  کیلویی

آن در بخش  ربیشت به وضاحت قابل مشاهده می باشد، و جزئیاتذیل تهیه نگردیده و در تصاویر 

 دوم گزارش به تفصیل قابل مالحظه می باشد. 

 

 

 

  در بوری های یک پوشه نگهداری تصاویر فوق نشان میدهد که مواد اعاشوی خالف شرایط قرارداد

 . می گردد
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تصاویر فوق ، نشان دهندهء حبوبات ) نخود و لوبیا ( می باشد، که نظر به فرمایش و شرایط قرارداد، لوبیا 

رنگ آن متفاوت و نخود از کیفیت خوب برخوردار نبوده و اثرات حشره خوردگی در آن به وضاحت دیده 

 می شود.  

 

 کنترول عینی ازدیپوی اکماالت .

  عینی از ذخیره نمبر یک قوماندانی عمومی اکماالت لوازم حمام و کنترول  ۲1/1۲/1395به تاریخ

 تطهیریه بعمل آمد که موارد ذیل بمشاهده رسید .

گرامه معه بوتل موجود بوده است. در حالیکه ( 9۸۲) مایع ظرف شویی وطنی گلرنگ به وزن .1

 ( گرام تذکر گردیده است. 1۰۰۰در مشخصات قرارداد وزن آن )

( گرامه موجود بوده. در حالیکه در مشخصات قرارداد 155شویی به وزن خالص ) لباسصابون  .۲

 ( گرام تذکر گردیده است.175وزن آن )

در تصویر فوق مشاهده می گردد، که وزن صابون و مایع ظرف شوئی مطابق شرایط قرارداد 

 تهیه نگردیده است. 
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در حالیکه در مشخصات قرارداد ، بوده گرامه موجود دیپو 137صابون فکس مالیزیایی به وزن  .3

 ( گرام تذکر گردیده است.14۰وزن آن )

( گرامه موجود بوده، در حالیکه در مشخصات 941ان وطنی به وزن )پودر کاال شویی بهار .4

 ( گرام تذکر گردیده است. 1۰۰۰قرارداد وزن آن )

، نیز در ماه انقضاء گردیده است 13همچنان مایع شیشه پاک کن گلرنگ که تاریخ آن مدت  .5

 دیپو موجود بوده است. 

افزون بر آن تعدادی زیاد لباس عسکری و هزاران جوره جوراب برنگ سفید و لوازم ورزشی از  .۶

قبیل دستکش بوکس، بیت کرکیت،  دوشک پهلوانی در سالهای قبل خریداری گردیده و در 

 دیپو متذکره موجود بوده که بدون استفاده باقی مانده است.  

به مالحظه اسناد و کنترول فزیکی از دیپو، در توزیع جنس یک تعداد اجناس  همچنان نظر .7

از جزء و تام های مربوطه بنام معتمدی اخذ می گردد، ولی درسند توزیع طور مکمل معامله 

 می گردد، که این عملکرد نادرست سبب ضایع دارایی های عامه می گردد. 

 

 قراردادجدول تفاوت وزن اقالم در مقایسه به شرایط 

شماره
 

 اسم جنس
اسم 

 کشور

واحد 

 قیاسی

 تعداد

قراردادشد

 ه

 فیات

فی 

 واحد

وزن در 

 قرارداد

وزن 

موجود

 دردیپو

فی تفاوت 

به  واحد

 گرام

تفاوت 

مجموعی 

به 

 کیلووکلچه

تفاوت قیمت 

 /عقابل وض

 افغانی

1 

مایع ظرف 

شویی گلرنگ به 

 1۰۰۰وزن 

 گرامه

کیلو ۲۰۰5 18گرام 982 1,000 40 111377 بوتل وطنی  ۸۰۲۰۰ 

۲ 
صابون فکس به 

 14۰وزن 

مالیزی

 ای
 3 گرام 137 140 25 5۸3۶۰۸ کلچه

1۲5۰۶ 

 کلچه
31۲۶5۰ 

3 

 لباسپودر 

شویی بهاران به 

 1۰۰۰و زن 

 گرامه

کیلو ۲11۶ 19گرام 981 1,000 55 111377 پاکت چینایی  11۶3۸۰ 

4 

صابون لباس 

شویی به وزن 

 175خالص 

 گرامه

 20گرام 155 175 12 5۸3۶۰۸ کلچه وطنی
۶۶۶9۸ 

 کلچه
۸۰۰37۶ 

 سه صدو نو هزار شش صدو شش افغانی یک ملیون و ، مبلغ  مجموع
1309606 - 

 افغانی
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VIII.   میوند(  215 ) قول اردویفشرده یافته های تفتیش مربوط 

 سیستم کنترول های داخلی بخش تدارکات

  ،در ترتیب شرطنامه غور و دقت کامل صورت نگرفته است، نظر به مالحظه اسناد شامل دوسیه قرارداد

مشخصات تخنیکی اجناس، امور ساختمانی، خدمات مشورتی و غیر مشورتی و معیارات الزمه در نظر 

 گرفته نشده است و شامل شرطنامه قرارداد نگردیده است. 

  ثبت دارایی های ثابت دیتابیس مشخص وجود ندارد، و دارایی ها به نظر به مالحظه اسناد، به منظور

 نظارت و از عملکرد مسئولینشکل قلمی و با روش های کالسیک ثبت و توزیع می گردد، افزون بر آن 

متذکره شماره گزاری، تعداد اوراق قید ونشانی شد نبوده بلکه دفاتر  ، دفاتر استکنترول نگردیده 

 ویه سفید کننده نیز استفاده گردیده است.مذکور قلم خور و اد

  نظربه معلومات شعبات مربوطه، هیأت ارزیابی و آفر گشایی صرف به اساس پیشنهاد شعبات مختلفه

وحکم مقام محترم قول اردو برای مدت سه ماه )یک ربع ( تعیین گردیده است، درحالیکه طبق حکم 

ماده  19فرها رابرای هرپروسه تدارکاتی مطابق جزءء اداره هیأت ارزیابی آ ( طرزالعمل تدارکاتی )39)

 سوم قانون تعیین مینمایند( .

 میوند  ۲15، در قول اردوی محترم و معلومات ارائه شده از جانب مسئولین مالحظه اسناد نظر به

پالیسی تدارکاتی مطابق به قانون  دربخش تدارکاتی، از تأسیس الی اکنون هیچ نوع رهنمود تدارکاتی و

تدارکات وطرزالعمل تدارکات ترتیب نگردیده است ، تا موضوعات که در قانون و طرزالعمل تدارکات 

پیش بینی نگردیده است، برای روشن شدن بهتر چنین موضوعات از پالیسی و یا رهنمود تدارکاتی 

 استفاده صورت گیرد. 

 تمام اوراق شامل فایل ها 1393مل پالن کارهیأت مربوط سال قرار بازرسی دوسیه قرارداد های شا ،

شماره گذاری و کنترول توسط کنترولر وزارت محترم مالیه نگردیده است، ، صرف درگزارش هیأت 

یک تعداد  1394همچنان درسال  تعداد آن تذکر بعمل آمده است، موافقتنامه قرارداد از ارزیابی و

نها بدون شماره گذاری بوده است، که احتمال سؤ آ یک تعداد دیگر و ها شماره گذاری قرارداد دوسیه

استفاده )تغییراوراق( درآن متصور می باشد، افزون بر آن به مشاهده رسید که، آفر شرکت های بازنده 

طور منظم به منظور حسابدهی و شفافیت مراحل تدارکاتی درج دوسیه قرارداد نمی باشد. در خریطه 

جابجا گردیده  که حتی یک تعداد آن بدسترس هیأت غرض بازرسی نیز ارایه نگردیده  ها طور پرا گنده

 است و شعبات قادر به دریافت اسناد مورد نیاز نگردیده اند. 

  به شکل پراگنده ، بین خریطه ها  در بمالحظه رسید که دوسیه ها دوسیه های قرارداد،نظر به بازرسی

و در جهت حفظ و نگهداری اسناد توجه الزم صورت نگرفته  جابنجا گردیدهآب زدگی و غیر منظم 
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تصاویر ذیل قابل  دره نبوده که قابل خواندن واستفاد شامل دوسیه قرارداد، اسناد ، حتی تعداد ازاست

 مشاهده می باشد و جزئیات بیشتر آن در بخش دوم گزارش قابل مالحظه می باشد. 

 

اوراق قرارداد های می باشد که به شکل درست آن نگهداری تصاویر فوق نشان دهنده، دوسیه ها و 

 نمی گردد، از اثر رطوبت تخریب گردیده و حتی بعضی اوراق آن قابل خوانش نمی باشد.
 

  در بعضی از مراحل تدارکاتی به مالحظه رسید، استیتمنت بانکی جهت صحت و سقم آن از بانک

، تضمین آفر درسال های الحظه رسیددیده است، همچنان به ممربوطه اطمینان حاصل نگر

پول نقد اخذ گردیده،  اسناد که نشان دهنده تسلیمی پول نقد و دوباره مستردی تضمین  1394و1393

بین اسناد طی سالهای متذکره موجود نبوده ،  در، داوطلبی اشتراک نموده آفرها به شرکت های که در

آن مطابق  مبلغ ؟صورت شفاف انجام پذیرفته است به نان میگردید که آیا پروسه واقعاًتا حصول اطمی

خیر؟ چنین عملکرد نادرست، شفافیت و حسابدهی در مراحل مختلف تدارکات را  یاو شرطنامه بوده 

 تحت سوال قرار می دهد. 

 قرارداد های که از طریق روش منبع واحد عقد گردیده  ،نظر به بازرسی و ارایه معلومات شعبات مربوط

 ، صرف توسط مقامنوع شرایط در نظرگرفته نشده است در انتخاب شرکت ها هیچ در سطح وزارت

محترم بدون درنظرداشت معیارهای انتخاب که شامل ) کارکرد و تجربه خوب، توانائی مالی، حفظ 

 انتخاب گردیده است. محرمیت امورات نظامی و غیره موارد( باشد، 

 ( میوند، بخش مشخص به منظور نظارت از طی مراحل قراردادها ، تطبیق ۲15در قول اردوی محترم )

 اجرای پرداخت ها به موقع جهت تحقق اهداف، موجود نبوده است.قراردادها، کنترول کیفیت، 

  را مطابق  ثیر شرکت ها تضمین حسن اجرای کارمیوند تعداد ک ۲15در کل به سطح قول اردوی محترم

اده بیست و هشتم قانون تدارکات و شرایط مندرج قرارداد تحویل بانک ننموده اند، در حالیکه در ماده م

( تذکر بعمل آمده )تضمین آفر با رعایت مندرجات شرطنامه دراحوال ذیل، مسترد ۲بیست و نهم جزء)

ازطرف داوطلب ( )فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه 4نمی گردد(، فقره )

 برنده(  
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  که برای تهیه  ترکاری بابحفظ و نگهداری  از دقیقه قبل از ظهر 11:20به ساعت  1۸/3/1396بتاریخ

توزیع  ، مکانطوریکه مالحظه گردید ،کنترول عینی صورت گرفت غذای عساکر در نظر گرفته می شود،

ترکاری  مقدار زیادی از و قابل تحمل نمی باشد، از وضعیت خوب بهداشتی برخوردار نبودهترکاری باب 

تعداد از  کهبوده و ساحه مذکور در حالیت غیر منظم قرار داشته،  فرسوده و گنددیده تهیه شده، باب

تصاویر آن در ذیل قابل مشاهده می باشد و متباقی جزئیات و تصاویر بیشتر در بخش دوم گزارش قابل 

  مالحظه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

در تصاویر فوق مشاهده می گردد که مقدار زیاد بادرنگ و بادنجان سیاه فرسوده و گندیده گردیده و 

 یا به چنین حالت از بازار تهیه گردیده است. 

 

  ری گردیده ( عراده تانکر فاضل آب خریدا5( عراده موترکثافت کش وتعداد )7تعداد ) 1393درسال

اکنون مؤرخ تاریخ خریداری الی  ، اما ازاست 

 تعداد سه عراده تانکر فاضل آب در 3۰/3/139۶

پارک گردیده و مورد استفاده  مذکورقول اردوی 

این در حالیست که برای انتقال  قرار نگرفته است،

قرارداد های جداگانه عقد  کثافات و فاضل آب،

، بدون اینکه کدام دلیل گردیده است و از وسایط

 . نمی گیردت استفاده صور وجود داشته باشد،
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IX.  ( اتل 205) قول اردویفشرده یافته های تفتیش مربوط 

 ت و نواقص ذیل به مشاهده رسید:نظر به مالحظه اسناد و دوسیه های قرارداد در قول اردوی مذکور مشکال

 ( قرارداد1۸در تعداد )  سال سال  1393که اکثریت آن مربوط  شد، به  1394و تعدادی مربوط  می با

شکل سیستماتیک نواقص و کمبودی های موجود بوده که سیستم تدارکات را به ضعف قابل مالحظه 

 مواجه نموده است ، جزئیات یافته ها و مشاهدات تفتیش به تفکیک قرار ذیل می باشد :

توافقنامه قرارداد نگردیده اسییت، در مجموع تمام اسییناد تاریخ شییروع و ختم قرارداد درج   -

مهر وکنترول مسییتوفیت را ندارد به جزء از یک ورق راپور  1393دوسیییه ها مربوط سییال 

ست، افزون بر آن  سناد کنترول نگردیده ا ست ، متباقی ا ارزیابی که مهر و کنترول گردیده ا

شرکتهای شرایط ) آفر  ، موجود گردیدهاوراق که در آن نرخ ارایه به جزء از  ( بازندهغیر واجد 

( قانون 43، متباقی موجود نبوده و شامل دوسیه قرارداد نمی باشد، اعالن برنده مطابق ماده )

باشیید،  معلوم  تدارکات صییورت نگرفته اسییت، در مجموع گزارشییات ارزیابی بدون تاریخ می

شرطنامه  صل  ست که تاریخ گزارش ارزیابی چی زمان بوده، ا شدهء مرجع مربوطه نی تأیید 

س سنجش نگردیده و در یه قرارداد موجود نبوده، جرایم تأشامل دو ست  صورت در خیر به 

ص سن اجرای الً جرایم تأتعدادی زیادی از قرارداد ها ا ضمینات ح ست، ت ضع نگردیده ا خر و

شرکت های داوطلب اخذ نگردیده،  که چنین وضعیت در تعدادی کثیر  ضمین آفر از  کار و ت

 مالحظه می باشد : مشاهده رسید که در جدول ذیل قابل از قرارداد ها به

 ، جزئیات قرارداد ها (2جدول شماره )

 مالحظات سال مشخصات قرارداد ش

صب ،  ترمیم ، جابجا نمودن قرار 1 سیار و )1۸۰، حفظ و مراقبت )داد ن شناب های  ( باب کانکس ۲3( باب ت

 ( آشغال دانی۲۰دستشویی ) ( پایه۲۰( فوت شاور دار )4۰های )

1393  

  1393 قرارداد ترمیمات حفظ و مراقبت برق و ایرکندیشن های بارک ها و خارج گارنیزیون ۲

  1394 قرارداد سیستم سولری گارد تاور های امنیتی چهار اطراف و محل نوکریوالی  3

  1393 تانکر( عراده وسایط کثافات کش نوع کاماز تریک  1۸قرارداد خریداری )  4

  1393 قرارداد حفظ و مراقبت و خدمات حمایوی جنراتور ها و پاور پالنت با تمام شبکه برق مربوط گارنیزیون 5

  1394 ( پایه جنراتور۲1قرارداد ) ۶

  1393 قلم چوب سوخت آشپزخانه و بخاری 3قرارداد تهیه و تدارکات  7

  1393 پرنتر و فوتو کاپی( قلم رنگباب 15قرارداد تهیه و تدارک ) ۸

  1393 ( قلم سامان ترمیمات کانالیزسیون بیرون قول1۶قرارداد تعمیر و نصب ) 9

  1393 قرارداد ترمیمات و حفظ و مراقبت جنراتور های مرکز تعلیمی 1۰
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  1393 م زابلقرارداد ترمیم اساسی جنراتور های کندک های اول، دوم، چهارم، پنجم و ششم و لوای دوم مقی 11

  1393 قرارداد تخلیه و انتقال کثافات مایع و خشکه کمپ پساب، کمپ حوض مدد و کمپ عزیز اهلل لوای سوم 1۲

  1394 ( قلم مواد ترمیمات ساختمانی لوای اول قول اردو1۰۰قرارداد اکمال ) 13

  1393 ( قلم مواد ترمیم ایرکندیشن های بالکهای داخل گانیزیون۲3۰قرارداد اکمال ) 14

  1393 ( قلم مواد ساختمانی برق و آبرسانی ضرورت لوای سوم57قرارداد ) 15

  1393 ( قلم مفروشات17قرارداد ) 1۶

  1393 ( قلم لوازم حمام ضرورت قطعات و جزء و تام های قول اردو1۰قرارداد ) 17

  1393 لوای چهارم( 1۰( قلم مواد ترمیم ساختمانی برق و آبرسانی ضرورت بالک )75قراداد ) 1۸

  1393 قرارداد ترمیم شعبه اکسری کلنیک، پارتیشن بندی مکتب صحیه، الماری و میز مطالعه، قیچی پوش. 19

 سناد به مالح ساس بازرسی ا و تضمین آفر به گونه درست آن  ظه رسید که تضمینات حسن اجرأبه ا

سیه های قرارداد  شد در دو ضمینات با شان دهنده اخذ ت سناد که ن ست، ا سازی نگردیده ا ستند  م

 بدسترس قرار داده نشد .  ،موجود نبوده و با وجود مطالبه هیئت از مسئولین

  ، گردد و  جنس قبل از ترتیب فورم هشت توسط شرکت اکمالدر مورد دیگری به مالحظه رسید که

صدور م ضم حواله گردیده یعنی بعد از  سناد  شرکت پرداخت  گردیده، بعداَ ا راپور  1۶-پول به جانب 

 رسید ترتیب گردیده است، که چنین عمل خالف قانون امور مالی و مصارف عامه می باشد. 

  اضییالب ( عراده وسییایط به منظور تخلیه و انتقال کثافات و چاه های ف1۸به تعداد ) 1393در سییال

خریداری گردیده ولی با تأسییف از وسییایط خریداری شییده اسییتفاده نهائی و موثر صییورت نمی گیرد، 

وسییایط مذکور درپارکینگ آمریت تسییهیالت وانجنیری پارک گردیده و قول اردوی مذکور طی سییال 

 تعدادی از قرارداد های انتقال کثافات و فاضالب را عقد نموده است.     139۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر فوق مشاهده می گردد که وسایط به منظور تخلیه چاه های  در

 فاضالب خریداری گردیده است ولی مورد استفاده قرار نمی گیرد .
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 نوای طبخ نان داخل قول اردو کنترول عینی از نا

   اتل بحضور  ۲۰5قبل از ظهر کنترول عینی از نانوایی قول اردوی  1۰:۰۰ساعت    ۲9/5/139۶بتاریخ

 نماینده گان ارتباطی صورت گرفت، که مشکالت و نواقص ذیل به مالحظه رسید :داشت 

وزن نان در مقایسییه با شییرایط مندرج قرارداد مطابقت نداشییته،  تعداد پنج قرص نان که باید  -1

دارای یک کیلوگرام وزن می بود، کمتر از یک کیلوگرام وزن داشییت، افرادیکه در نانوایی ایفاوی 

 ، ملبس با یونیفورم کارگری نبودند.وظیفه می نمودند 

شرایط مندرج  -2 ستفاده می گردید، در حالیکه در  سه نوع آرد ا شک، از  جهت پخت و پز نان خ

قرارداد داد چنین تذکر بعمل آمده اسییت، ) آرد غنی شییده و مهر تأیید صییحت عامه که از غنی 

بر آن غنی شده و  تأئید  شدن آن تصدیق نموده باشد( آرد تهیه دارای کیفیت خوب نبوده عالوه

 شدهء وزارت صحت نیز نبود .

X.    ،صورت گرفت سط تیم مؤظف اداره عالی تفتیش  سی تفتیش عملکرد که تو صورت گرفت، در نتیجه بازر سط تیم مؤظف اداره عالی تفتیش  سی تفتیش عملکرد که تو سطح وزارت در نتیجه بازر به 

ستم کارا و من سی صات در   ظم تدارکاتی موجود نبوده که باعثمحترم دفاع ملی یک  شکالت و نواق صات در بروز م شکالت و نواق بروز م

 تذکر بعمل میآید : تذکر بعمل میآید :   به شکل فشرده به آنبه شکل فشرده به آن  ذیلذیلگردیده که قرار گردیده که قرار روند تدارکات روند تدارکات 

مشخص به منظور ثبت معلومات شامل قرارداد در وزارت محترم دفاع ملی و قول اردو های فوق الذکر وجود  دیتابیس .1

 ندارد.

 صورت نگرفته است.در مطابقت به نیازمندی واقعی و حقیقی تثبیت احتیاج دقیق  .۲

 مکمل بمصرف برساند. طور را و تخصیص داده شده شده بخش تدارکاتی نتوانسته وجوه منظور .3

منجانب قرارداد کننده گان  در زمان معین آن را ریاست مالی وبودجه نتوانسته حواله های پولی مطابق شرایط قرارداد .4

 د.پرداخت نمای

 است. نمودهدوریه  یک سال به سال بعد از به وقت و زمان معین آن پرداخت نگردیده، وجوه پول شرکت ها  .5

 .صورت نگرفته استمدار و مستمر نظارت از تطبیق پروژه ها به شکل دوا  .۶

 درست صورت نگرفته است.به شکل نشانی شد اوراق توسط کنترولران وزارت مالی  .7

 ، به شکل غیر رسمی و بدون تاریخ صادر گردیده است. تثبیت قیمت تخمینی استعالم های مروبط به .۸

از صحت بودن  مربوطه بانک از 1394و1393سال های ( طی  Bank Statementصورت حساب بانکی داوطلبان ) .9

 آن حصول اطمینان نگردیده است. 

در جریان پروسه های داوطلبی، روش تدارکاتی بدون دالیل موجه تغییر نموده، روش باز لغو در عوض آن از روش  .1۰

قرارداد ها در مقایسه به روش باز گردیده  منبع واحد استفاده صورت گرفته است که باعث افزایش در قیمت مجموعی

 است.

مربوط شرکت های دواطلب در مطابقت به شرایط قرارداد دقیق محاسبه نگردیده است، افزون بر )جرایم( عطالت ها  .11

 .قرارداد ها درنظرگرفته نشده است آن تفاوت قیمت
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ده رسید که ت قرار گرفت، به مشاهتحت بررسی هیئ(  ۲۰5و  ۲15 ) دربخش قول اردوها که از جمله قول اردوی .1۲

 دیده است.نگر اخذ و تحویل بانک مربوط اجرای قرارداد ها اتتضمین

یافته های قابل مالحظه به منظور تفتیش داخلی، بخش تدارکات را تحت پوشش و پالن کار خویش قرار نداده و  .13

 هیئت قرارداده نشده است.  دسترس یستم در جریان سه سال نداشته و معلومات پیرامون موضوع بهاصالح س

 ی دوسیه های قرارداد موجود نبوده است. غیرمنظم وحتی در بعض( بازنده  غیر واجد شرایط ) آفرشرکت های .14

 به شکل درست و معیاری ترتیب و تنظیم نگردیده است. اسناد در مرکز و قول اردو ها سیستم فایلینگ  .15

 نبوده و بدسترس هیئت قرار داده نشده است. خریداری موجود با تأسف حتی الیحه وظایف به سطح ریاست اکمال و .1۶

 سویه تحصیلی بعضی از کارمندان از درجه لیسانس پائین بوده که تأثیرات منفی آن در روند کاری احساس می گردد. .17

 جنس مطابق مشخصات و شرایط قرارداد در بعضی قرارداد ها منجانب وزارت محترم  تسلیم داده نشده است، همچنان .1۸

 نمونه های مواد اعاشوی مطابق مشخصات انتخاب نگردیده است.

 با وجود گذشت سه سال استفاده صورت نگرفته است. به منظور انتقال فاضالب از وسایط خریداری شده .19

نظر به کنترول عینی، درداخل دیپوها جنس های تاریخ گذشته موجود بوده و پالن توزیع آن نیز روی دست گرفته  .۲۰

ین عمل عواقب جدی صحی را متوجه منسوبین اردوی ملی می نماید و موضوع نگران کننده پنداشته شده است که ا

 .می شود

هیأت ارزیابی معیارات ارزیابی را در نظر نگرفته و به شکل غیرمسلکی ارزیابی را انجام داده است، باعث گردیده تا  .۲1

 گردد. ارزیابیشرکت های واجد شرایط غیر واجد شرایط 

یاست اکمال وخریداری رهنمود تدارکاتی وپالیسی وجود ندارد ، در ریاست اکمال وخریداری بخش نظارتی به سطح ر .۲۲

 سیستم تدارکاتی موجود نبوده است. 

به تعدادی از داوطلبان ، اعطای قرارداد و منحصر  محدود هاشرکت یک تعداد ازبا  قراردادها(  ۲۰5 ) درقول اردوی .۲3

  صورت گرفته است. 

و مشخصات مربوطه  و تدارکات ملی ای ترتیب شده در مطابقت به شرطنامه معیاری وزارت محترم مالیهشرطنامه ه .۲4

 پروژه ترتیب نگردیده است. 

ها تعیین گردیده است، این در حالیست که  هیأت ارزیابی برای مدت سه ماه جهت ارزیابی تمام پروژه ها و قرارداد  .۲5

که چنین عمل  شود،هیئت جداگانه در نظر گرفته  ،اد و مشخصات قراردادباید برای هر پروژه نظر به ماهیت قرارد

 صورت نگرفته است. 

حتی قلم خوردگی اجراأت  موارد، توزیع اجناس به شکل قلمی و در بعضی در ریاست اکمال و خریداری در قیدیت و .۲۶

یکه تمام شعبات ریاست صورت گرفته است، دفاتر نشانی شد نگردیده و دارای اصالحات قلمی می باشد، در حال

 محترم اکمال و خریدرای مجهز با کمپیوتر ها بوده است.

به سطح قوماندانی عمومی لوژستیک برای افراد و اشخاصیکه وسایط شان از فعالیت باز مانده و نیاز به ترمیم داشته  .۲7

وجود ترمیم دوباره واسطه ، وسایط خدمتی برای کوتاه مدت الی ترمیم واسطه اصلی شان توزیع گردیده است، اما با 

دوباره جمع  وسایط خدمتی اصلی، واسطه خدمتی نیز در اختیار شان باقی مانده است و توسط قوماندانی محترم

 آوری نگردیده است. 
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در پالن تدارکاتی برای خریداری های پرچون هیچ مورد در نظر گرفته نشده است و هم کدام بخش تحت عنوان  .۲۸

ریاست اکمال و خریداری در نظر گرفته نشده است ، ولی به مشاهده رسید، در بعضی موارد تدارکات پرچون به سطح 

 طور پرچون خریداری گردیده است .  اعمقرارداد گردیده و  اعمعین جنس 

پالن تدارکاتی صورت گرفته است، قرارداد هایکه الزم بود به شکل  ها اضافه تر از عقد قرارداد 1394و1393درسال  .۲9

به هر بخش طور جداگانه صورت گرفته است ) قرارداد پارچه ها چنین عمل صورت نگرفته ، قرارداد  گردد،واحد عقد 

 می باشد .  ها متصور امکان افزایش در قیمت قرارداد آن گردیده( که از اثر

، وقت سپردی گردیه  روش منبع واحد به اندازه زمان داوطلبی  باز اتی درعقد قراردادها ازنظر به مالحظه پالن تدارک .3۰

و  ناغه گی و سکتگی در امورات محاربوی عنوان گردیده است، لیست که دالیل الزمة منبع واحد،، این در حااست 

  والنی سپری گردیده است. دالیل ارائه شده موجه نبوده و در طی مراحل قرارداد ها منبع واحد زمان خیلی ط

ادویه جات ارزیابی را به اقالم های مربوط به  در شرایط قراردادغیر واقعی بوده است،  درشرطنامه تعیین معیارها .31

وسط چنین اشخاص عنوان نموده که توسط دوکتوران متخصص که تجارب کلینیکی داشته باشد، صورت گیرد، اما ت

 ه در بخش مذکور تجربه نداشته، روند ارزیابی را به پیش برده است. صورت نگرفته است، افراد و اشخاص ک

ارزیابی های تخنیکی توسط پرسونل غیرمسلکی صورت گرفته است، به گونه مثال: در ارزیابی های تخنیکی و فنی  .3۲

 پرسونل که در آن مورد هیچ مهارت نداشته و خالف رشته می باشد، شامل کمیته ارزیابی گردیده است . 

، استعالمیه هایکه به شرکت مربوطه غرض به گونه مثالمسلکی انجام داده اند،  ت مذاکره وظایف خویش را غیرهیأ .33

 تخفیف غیر رسمی تسلیم گردیده و فیات داوطلبی های باز را در نظر نگرفته است.

تیژیک پنج ساله پالن استراتیژیک در بخش معاونیت تأمینات، مادی و تخنیکی ، پالن استرا 1394و  1393در سال  .34

 ترتیب نگردیده و از پالن های تدابیری یک ساله استفاده نموده، که آنهم طور مکمل تطبیق نگردیده است . 

ا مشاهده گردیده که اعالن ه و مرکزی در بعضی قرارداد ۲۰5،  ۲۰15بعد از تثبیت شرکت برنده ، درقول اردوی  .35

ن برندگی قرارداد، تاریخ ارزیابی ومنظوری با هم در نتاقض می صورت نگرفته و بعضی اعالنات اخبار پیراموبرنده 

 باشد.

در پالن تدابیری یکساله تذکر بعمل آمده که وسایل تثبیت کیفیت را به سطح وزارت محترم دفاع ملی، خریداری و  .3۶

رکت های وزارت باید خودکفاء گردد، اما وسایل تثبیت کیفیت خریداری نگردیده است، و تثبیت کیفیت با سایر ش

 . گردیده است، عقد قرارداد هنگفت بیرونی با مصارف

جابجا گردیده اصل شرطنامه در اکثریت دوسیه های قرارداد موجود نبوده، و اسناد طور پراگنده در بین خریطه ها  .37

 است که یک تعداد آن فرسوده و حتی قابل خوانش نبوده. 

( فیصد 9۲( الی )3۰گردیده، نسبت به قیمت تخمینی شعبه عایده از )تعداد قرارداد هایکه طی سه سال متذکره عقد  .3۸

 . ن کیفیت پائین جنس متصور می باشدپائین تر عقد گردیده است، که امکا

 ها آفر تاریخ آفرگشائی ارایه گردیده است، بهمین ترتیب در بعضی قرارداد دربعضی قراردادها توانائی مالی بعد از .39

 .استجوابگو خوانده شده  توسط هیئت ارزیابی جوابگو ولی غیرداوطلبان 

یکتعداد پرسونل در کورس های آموزشی کمیسیون اصالحات اداری و وزارت مالیه اشتراک  1394و  1393در سال  .4۰

تعداد پرسونل  139۶و  1395ولی در امورات عملی مؤثریت الزمه را بوجود نیاورده است و همچنان در سال  اند، نموده
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، از است اکمال و خریداری مؤظف گردیدهردیده و در عوض آنها اشخاص غیر مسلکی در مربوطات ریقبلی روتیشن گ

 جمله عواملی بوده که باعث بوجود آوردن مشکالت و چالش های فوق  الذکرگردیده است. 

 ها اسناد تصفیه مالیاتی شرکت ها ارائه نگردیده است. بعضی قرارداد در  .41

یاست مربوطه نسبت تخطی های انجام داده شده ، فورم های محرومیت شرکت ها، خانه تعداد از شرکت ها از طریق ر .4۲

 پری و ترتیب گردیده، اما شرکت های متذکره شامل لست محرومیت نگردیده اند . 

تبادله اسعار به نرخ روز صورت گرفته است، این در حالیست که تبادله اسعار در  1395در قرارداد تیل مربوط سال  .43

جه مشخص می گردد ولی در نظر گرفته نشده است و پرداخت به اساس نرخ روز بلندتر از سند بودجه سند بود

 منجانب قرارداد کننده گان صورت گرفته است .

اما هیئت ارزیابی تاریخ آنرا  ،صدور شرطنامه ارائه گردیده قبل از صورت حساب بانکی داوطلبان دربعضی قراردادها  .44

 تتمنت های ارائه شده قابل قبول هیئت ارزیابی قرار گرفته است . در نظر نگرفته است و اس

های مشابه به لسان انگلیسی ارایه شده اما ترجمه نگردیده اند که در تناقض به حکم مقام عالی ریاست  قرارداد  .45

 جمهوری قرار دارد.

ارزیابی و هیئت تدارکاتی نرخ را بلند هیئت  ،در بعضی از قرارداد ها که قیمت قرارداد از نرخ شعبه عایده بلند تر بوده .4۶

ارزیابی نموده و خواهان هدایت الزم از مقام محترم وزارت گردیده ، که مقام محترم نیز به اعالن مجدد آن حکم 

خریداری نسبت بعضی دالیل دوباره پیشنهاد مذاکره آن به مقام اره از طریق مقام ریاست اکمال و نموده ولی دوب

 ه که مقام محترم دوباره حکم مذاکره را صادر نموده است . وزارت پیشکش گردید

مشابه منجانب داوطلبان ، توسط هیئت محترم ارزیابی از مرجع مربوطه اطمینان  های قرارداد به منظور صحت و سقم .47

 حاصل نگردیده و قرارداد های مشابه تأیید و تصدیق نگردیده است . 

 .دوسیه مربوط نبوده و بدسترس هیئت قرار داده نشده استکاپی جواز شرکت ها درنرخ گیری ابتدائی ضمیمه  .4۸

 در تعداد از موافقتنامه های قرارداد، تاریخ شروع و ختم آن درج نگردیده است .  .49

ا طور دقیق تثبیت های معیاری که وزن جنس و مواد ر نظر به کنترول عینی به منظور وزن مواد غذائی و غیره ترازو .5۰

 نماید، موجود نبوده بلکه مواد اعاشوی به اساس سمپل )نمونه( وزن و محاسبه می گردد. 
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ده طی به اساس بازرسی هیئت که در مشاهدات جداگانه تنظیم گردیافزون بر یافته ها و مشاهدات فوق  .51

چهار صدو هفتاد و سه ملیون و هشتصدو چهل  -473843977 -مبلغ جمعاً 1395الی  1393سال های 

دفاع وزارت محترم ها و افراد قابل تحصیل می باشد،  از شرکتو سه هزار و نهصد و هفتاد و هفت افغانی 

تفتیش، از شرکت ها و اشخاص تحصیل، مکلف اند تا مبالغ ذیل را  نیز در پیوند با سایر سفارش های ملی 

 واردات دولت تحویل، با ضم اسناد و مدارک به اداره عالی بررسی اطمینان دهند.به حساب 

شماره
 

 مالحظات بابت مبلغ قابل تحصیل اشخاص اسم شرکت و

 1394 قرارداد   تفاوت قیمت در افغانی - ۲۲۸9۸۶۶9 عزیزی عزیز وحیدشرکت  1

 افغانی -15۰9۲۶5۸ ولی سیلم زوی محمد مصطفی مسعود و ۲
طرزالعمل  11۲حکم شماره مطالبه 

 تدارکاتی وعدم تطبیق آن
1395 

 1393 تفاوت قیمت با سایر  آفر جوابگو  افغانی -۸۰۶37۰۰ ستاره آسیانوینشرکت  3

4 
( 1۸قرار داد الت ششم تعداد )، هیأت ارزیابی

 قلم حبوبات
 افغانی -۲۶7۲۶۶5

 تفاوت قیمت با سایر  آفر جوابگو
1395 

 1393 قرارداد تفاوت قیمت  افغانی -5۸۶۰۰۰ نوین شاهشکرت  5

 افغانی -97۲۸4۲31 حکم خان شینوزادهشرکت  ۶

داوطلبی باز ، نسبت فیصله شماره    

کمیسون تدارکات ملی به نسبت  ۶۲

فسخ شیوه  منبع واحد و قیمت بلند 

 قرار داد.  

1394 

 1394 // افغانی -1۲9۰۸1۲۰ خان ذاکری لمتدشرکت  7

 1394 تفاوت قیمت قرار داد افغانی -3۸۰۶۰۰۲۰ پنجشیرگلبهار نوینشرکت  ۸

 1395 عطالت افغانی -33۸95۸۲ شرکت لوژستیکی اسد رفیعی و خالق قیومی 1۰

 1393 تفاوت قیمت آفر افغانی -7۸1۰35۰ مبارک ممتازشرکت  11

 سنجشی عطالتکم  افغانی -15۲49۰۰ وشاه فیصل فتح خان، غنی قیوم،کابل کاپیسا 1۲
1395-

1394 

 1393 ضبط تضمین آفر افغانی -1۶44۰۰۰ ارین پکتین سهارلمتدشرکت  13

 افغانی -4۰3515۲۲ شرکت لوژستیکی ناردرن 14

تفاوت قیمت روز به اساس فرمان 

 بودجه

 )اضافه پرداخت(

1394 

 افغانی -34۲۰۰۰۰ شرکت تجارتی نوی شاهین 15
نسبت ارایه ضبط تضمین آفر 

 اسنادبعدازآفرگشائی 
1393 

 1395 کم کاری افغانی -1135۸1   شرکت ساختمانی آریا بهار سبز  1۶

 1395 تفاوت وزن با مشخصات قرارداد افغانی -13۰9۶۰۶ هیأت معاینه 17

1۸ 
( ۲1که شامل جدول شماره ) شرکت ۲9

 گزارش می باشد

- 3۸۰۲35۸4- 

 افغانی

-1394 ضبط تضمین آفر

1393 
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 1393 قرارداد تفاوت قیمت افغانی -1۶۶3۲۰ شرکت لوژستیکی افغان عدالت 19

 افغانی -51۰۶743 نوی نوری افغانشرکت  ۲۰
 جدید تفاوت فیات قرارداد باقرارداد

 سال بعدی 
1393 

 1394 کم کاری افغانی -۲91۰99 شرکت ساختمانی داریوش ۲1

 1394 کم کاری افغانی -۸۶۰99۰ شرکت خدماتی و لوژستیکی یاران افغانی ۲۲

 1394 عطالت افغانی -19913۶ شرکت ساختمانی فتح خان ۲3

   ۶/1۲/139۲ کم کاری افغانی -1۲75۰۰ شرکت ساختمانی حامد احمدی ۲4

 1394 کم کاری افغانی -5۰۲۲۰۰ شرکت ساختمانی سپین گل ثمری ۲5

 1394 کاریکم  افغانی -33۶1۰۰ واله شرکت ساختمانی حمید مین ۲۶

 1394 کم کاری  افغانی -  414414۶ شرکت ساختمانی سپین گل ثمری ۲7

 1393 ضبط تضمین آفر وعطالت افغانی -3۲۶۶55۸ شرکت تجارتی اتحاد برادران ۲۸

 1393 ضبط تضمین آفر وعطالت افغانی -5473199 شرکت اسماعیل کرزی ۲9

 1393 ضبط تضمین آفر وعطالت افغانی -3545۶4۰ شرکت ساختمانی قادری بارک 3۰

 1393 ضبط تضمین آفر افغانی -17۲۰۰۰۰ شرکت ساختمانی نعمت اهلل خواجه 31

 1394 ضبط تضمین آفر افغانی -4۰۰۰۰ شرکت لوژستیکی حمیدی سلیمان 3۲

 1393 عطالت کم کاری ، ضبط تضمین آفر و افغانی   -۶۰1۰1۲5 شرکت ساختمانی فتح خان 33

 ساختمانی قادری بارکشرکت  34
 -1۰۲5۰۰۰/ جمعاً

 افغانی

 عطالت ضبط تضمین آفر و
1393 

 1393 کم کاری و ضبط تضمین آفر افغانی -۲۶۰۲54۰9/ شرکت ساختمانی ینگ فالور 35

 1393 تضمین آفر افغانی -4۸۰۰۰۰ شرکت ساختمانی ویار کندهار 3۶

 1393 آفرتضمین  افغانی -35۰۰۰۰ شرکت تجارتی سلیمان بهیر 37

 1394 عطالت افغانی -337۸۲۶۶ شرکت نوروز وپسران 3۸

 1393 عطالت  افغانی -۸5۲۶۸5۶ شرکت الطاف 39

 1394 تضمین آفر افغانی - ۲5۰۰۰۰ شرکت سلیمان بهیر 4۰

 1393 کم کاری وتضمین آفر افغانی -۶757۶۰۰۰ شرکت ساختمانی سلیمان بهیر 41

 1393 تضمین آفر افغانی -35۲۰۰۰۰ شرکت تجارتی پامیر استریملین 4۲

 1394 عطالت وتضمین آفر افغانی-۸173۰5 شرکت ساختمانی عطایی 43

 1393 کم کاری وتضمین آفر افغانی -1۶۲۶7397/ شرکت ساختمانی نوروز افغان 44

 1394 کم کاری وتضمین آفر افغانی -1۸۶۸4۸۰۰ شرکت ساختمانی ینگ فالور 45

 در مجموع 
چهار صدو هفتاد و سه ملیون و هشتصدو  -473843977 -مبلغ

 چهل و سه هزار و نو صدو هفتاد و هفت افغانی 
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 نتیجه گیری 

با وجود موجودیت طرزالعمل ها, رهنمود ها و قوانین نظر به مالحظه اسناد، مصاحبه ها و معلومات ارائه شده، 

باعث گردیده است که قوانین متذکر به گونه مکمل و مؤثر نیز , علل و عالیم ذیل امورات تدارکاتیدر خصوص 

  را برآورده سازد. دفاع ملی، تا اهداف مطلوب وزارت  نگرددتطبیق 

 و مسئولیت پذیری.  درک قوانین و مقررات ضعف در 

 .عدم موجودیت متخصصین و کارمندان مسلکی 

 .نگرانی های امنیتی 

تدارکات وزارت محترم سیستم  کهیجه گیری میگردد تفتیش چنین نتو مشاهدات  بناً با در نظرداشت یافته ها

( وضعیت ۲0۵) ( و۲۱۵تدارکات قول اردوی های ) بخشو  از مؤثریت خاص برخوردار نمی باشددفاع ملی 

 دارا می باشد. در مقایسه با مرکز وزارت نگران کننده را 

 با احترام

 


