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 بخش اول

 معلومات راجع به تفتیش

 

 انتخاب موضوع تفتیش   1.1

( سازمان بین المللی ادارات عالی ISSI 300/36& ISSAI 300/3.2درمطابقت به معیارهای شماره )

پروسه تفتیش رابه شیوه پالنگذاری نمایندتااطمینا ن تفتیش)انتوسای(،مفتشین تفتیش عملکرد، مکلف اند تا

حاصل گردد، تفتیش باکیفیت خوب ودرمحتوای آن اصول اساسی اقتصادیت ،مؤثریت ومفیدیت درنظر گرفته 

( ضروراست تا اهداف، حدود ومیتودولوژی تفتیش عملکرد Main studyشده است، قبل از آغازمطالعه اساسی )

( Pre Studyتحقق اهداف تفتیش عملکرد ، قبل از آغازپروسه مطالعه قبلی )مشخص گردد. معموالً جهت 

 درمعیاد زمانی کوتاه مدت راه اندازی میگردد.

مطالعه قبلی، مالحظه و تشخیص شرایط تطبیق وعدم تطبیق تفتیش عملکرد درساحه مورد  اجرایهدف از 

پروسه مطالعه اساسی آغاز وبرای بی گردد، تیش عملکرد مساعد ارزیانظرمیباشد. درصورتیکه شرایط تطبیق تف

وشناخت کلی مرجع تحت تفتیش تفتیش ودرضمیمه معلومات  اجراییق این پروسه پالن کارتفتیش ،پالن تطب

به شکل فراخوان جهت منظوری به مقام اداره ارایه میگردد. به همین اساس سیستم تدارکات مربوط به وزارت 

 .تفتیش عملکرد انتخاب گردیده است اجرایبلی به منظوربعد از مطالعه ق دفاع ملیمحترم 

 تفتیش حدود 2.1

قوانین، مقررات طرح شدۀ  در مقایسه باحدود تفتیش در برگیرنده بررسی و مطالعۀ موضوع انتخاب تفتیش 

وزارت دفاع ملی اداره تدارکات ملیتدارکاتی که در تحت طرزالعمل های تدارکاتی از جانب وزارت محترم مالیه،

( قرار 150بررسی شامل تعداد )این یاست اکمال و خریداری وزارت ترتیب گردیده است، را در بر دارد.  و ر

                      مبلغارزش قرارداد به ( 1291)از مجموع ( افغانی 38,096,686,262) داد با ارزش مجموعی مبلغ

گردیده  عقد قرار داد و تدارک 1395و  1394، 1393افغانی که در جریان سال های ( 105565375722)

( فیصد 12( فیصد مجموع ارزش قرار داد ها و از لحاظ تعداد قراردادها )36تقریباً )می باشد. که است، محدود 

را در جریان این دوره تشکیل میدهد. این نمونه با استفاده از روش نمونه گیری واحد پولی دریافت گردیده 

. که مفتشین به منظور گرفته استرکات مربوط به والیات نیز بازرسی صورت است. عالوه بر آن، از بخش تدا

در قول اردوی تعداد قراردادهایکه  و بازرسیرا  اتل در قندهار 205ارزیابی سیستم به شکل نمونه قول اردوی 
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ه برخ داده در قول اردوی مذکور نتحاری که ا ه، نسبت حادثشامل گردیده بودشاهین در مزار شریف  209

مبالغ  و منظورشده درتعدادکاریرات که نظربه پالن ی، تغمیوند بازرسی گردیده است 215دوی عوض آن قول ار

بوده است و منظوری مقامات ذیصالح اخذ گردیده  پالن درجریان کاررونماگردیده است به اساس تغیرات 

 .است

 میتودولوژی )شیوه تفتیش( 3.1

 سیستم بخش میباشدکه سیستم اساس به روش است، دیدهگر انتخاب بازرسی این برای که تفتیش روش

 معلومات آوری جمع برای مفتشین بازرسی درجریان دادهقرار ارزیابی مورد را دفاع ملی وزارت تدارکات

 های کنترول کارمندان، و ارشد مدیران با جلسات ها، پرسشنامه ها، مصاحبه از ارقام یهجزءوت واطالعات،تحلیل

 .گردیده است  ستفادها اسناد چک فزیکی،

 دراین و نموده آغاز(  حوت) درماهمحترم  وزارت رهبری با رسمی جلسه راطی تفتیش اجرای مرحله مفتشین

 موضوع اطالعات، آوری جمع آن، تعقیب به. قرارگرفت موردبحث تفتیش میتودولوژی و اهداف حدود، جلسه

های وسفارش تفتیش نتایج درآن که گرفتورتص(  قوس) درماه ال وخریداریمرئیس اکبا یئابتدا مشاهدات

 نهایی مناسب بصورت( دفاع ملی محترم وزارت) پاسخ از بعد نهایی گزارش. میشود قرارداده موردبحث تفتیش

 .گردیده است 

 مبنای قانونی 4.1

عملکرد، ادارات دولتی، تصدی های دولتی، تفتیش ، صالحیت بازرسی ( قانون اداره عالی تفتیش5ماده )مطابق 

( قانون جدید اداره 8( فقره )11است، همچنان ماده )شده پروژه ها و سایر فعالیت ها به اداره عالی تفتیش داده 

عالی تفتیش تصریح میدارد که مفتشین باید تفتیش عملکرد را با در نظر داشت اصول اقتصادیت، مؤثریت و 

 مفیدیت انجام دهند. 

( 1135بر اساس حکم شماره ) دفاع ملی عملکرد در وزارت محترمتفتیش  اجرایازاینرو، تیم بازرسی بمنظور 

تفتیش  معیار هایمقام اداره عالی تفتیش توظیف گردیده و تفتیش عملکرد را در مطابقت با  1395 /29/9مؤرخ

سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیش انتوسای  سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیش،

3000/300ISSA نموده اند.  ءاجرا 
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 اهداف تفتیش  5.1

 اهداف تفتیش عملکرد موارد ذیل را احتوا میکند :

 و رهنمود را بصورت درست طرح و ترتیب نموده است و موارد یاد ها ، طرزالعمل ها ی وزارت  پالیسی

و آیا بخش های مربوطه از آن ؟ شده از سوی ریاست تدارکات تکثیر، جمع آوری گردیده است یا خیر 

 ؟ می نمایند یا چطور مؤثریه استفاده ورات یومدر ام

  و امور ساختمانی فعالیت ها، سیستم ها و کنترول های مدیریت که منتج به خریداری اجناس خدمات

 میشود در مطابقت به نیازمندی های میباشد یا خیر ؟

 ول اطمینان یت حصمؤثرو از مفیدیت، اقتصادیت و  هپروسه تدارکات بیطرفانه، منصفانه و شفاف بود

 می نماید یا خیر ؟

  شده در نظر گرفته  تعیینوزارت یک سیستم مؤثر برای نظارت از تطبیق قرارداد ها در جریان وقت آیا

 که هیچ نوع انحراف از شرایط و مقررات قرارداد شده وجود نداشته باشد. است یا خیر 

  ؟ تا از تجارب و آموخته ها در قرارداد  یک میکانیزم مفید برای بررسی نتایج قرارداد ها وجود داردآیا

 ؟ دتطبیق گرد آیندههای 

 معیارهای تفتیش 6.1

 تفتیش عملکرد این وزارت بر اساس معیارهای ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

 قانون تدارکات افغانستان که وقتاً فوقتاً تعدیل شده است.  .1

 افغانستان مقررات و طرزالعمل برای تدارکات عامه، دولت جمهوری اسالمی .2

 رهنمود های اداره تدارکات ملی،  .3

 (PFEM)مقررات قانون مدیریت امور مالی و مصارف عامه  .4

 تخصیصات/ بودیجه منظور شده .5

 شرایط خریداری طوریکه در توافقنامه های کمک کننده گان تصریح شده است.  .6

 مالیه  محترم قانون مالیات بر عایدات و احکام ریاست عواید وزارت .7

 با نهاد های تطبیق کنندهدفاع ملی توافقنامه وزارت  ارداد/شرایط قر .8

 وزارت مالیه /دفاع ملیرهنمود های وزارت  .9

 طرزالعمل کنترول داخلی  .10

 عملکرد های بین المللی بهترین شیوه ها/  .11
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 دفاع ملی محترم مختصر وزارت معرفی 7.1

نیت ملی، دفاع از سرحدات و ام تأمین به منظور کهمی باشد،  وزارت دفاع ملی یکی از وزارتهای کلیدی

 صلح تحت سکتور امنیتی فعالیت می نماید. تأمینتمامیت ارضی و 

 وزارت محترم دفاع ملی اهداف الف . 

وزارت دفاع ملی به حیث یک واحد بودجوی در سیستم مالی موجود، ایجاد گردیده تا در راستای تقویت 

وانین وضع شده فعالیت نماید. این وزارت وظیفه حکومت داری سالم، شفاف، فعال و عاری از فساد طبق ق

دفاع از تمامیت ارضی کشور، حاکمیت ملی، صیانت ملی و حیثیت افغانستان، تربیه و آماده نمودن یک 

صلح دفاع از منافع و ارزشهای ملی و اسالمی در سطح  تأمینقوای ملی عاری از تعصبات قومی، زبانی و 

 دالت اجتماعی را بعهده دارد.کشور، دفاع از حاکمیت قانون و ع

 زارت محترم دفاع ملی وپالن راهبردی )استراتیژی( ب .  

 29/10/1395 مؤرخ( 5ذریعه پرسش نامه نمبر ) هیأت پالن استراتیژی و پالیسی های وزارت محترم

ه ارائه از معاونیت پالن و پالیسی مطالبه گردید که ریاست دفتر مقام وزارت محترم دفاع ملی راجع ب رسماَ

بازرسی سیستم  هیأتان نسبت عدم موجودیت بازرسی بخش معاونیت پالن و پالیسی اظهار داشت که 

ات تکنالوژی و لوژستیک از خود پالن های تأمینتدارکات را انجام میدهند فلهذا بخش معاونیت 

اتی را تأمینیت که صرف بخش معاون با مشاور اداره در میان گذاشتهاستراتیژیک جداگانه دارند، موضوع 

 ده که ذیالً تشریح میگردد.درج پالن کار خویش نمو

ات تکنالوژی و لوژسیتک کدام پالن استراتیژی نداشته و از تأمینمعاونیت  1394و  1393در سال مالی  

 پالنهای تدابیری یک ساله استفاده نموده است .

 .اری مربوط ریاست اکمال وخرید 1394 و 1393 هایری سالیتداب هایپالن

( تطبیق 44درنظر گرفته شده که ازآن جمله تعداد)بخش تدارکاتی ( موارد67)تعداد 1394و1393 هایطی سال

 .که درمشاهدات جداگانه انعکاس داده میشودتطبیق نگردیده است طورمکمل آن ( مورد23)ومتباقی 

 محترم دفاع ملی ها وزارت پالیسی  .ج 

گردیده معرفی  هیأتوبه منظور لیسی در مربوطات خویش ترتیب ، پا (7ات تعداد )تأمینبه سطح معاونیت 

 : که قرار ذیل میباشد است

 طرزالعمل حمایه لوژستیکی قطعات اکمال کننده و اکمال شونده .پالیسی و  .1

 (4.2)رهنمود پالیسی سیستم محاسبوی  .2

 (4.3)رهنمود پالیسی البسه  .3
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 (4.5) رهنمود پالیسی مهمات .4

  (4.6) رهنمود د ممرپالیسی و طرزالعمل موا .5

 (4.9)رهنمود پالیسی حفظ و مراقبت وسایط  .6

 (4.9-1) رهنمود و مراقبت هوایی سی حفظیپال .7

ما در بخش سیستم تدارکاتی به سطح ریاست اکمال و خریداری کدام پالیسی و رهنمود تدارکاتی مشخص ا 

طرزالعمل تدارکاتی  و تدارکات واست و نظر به اظهارات آن ریاست صرف از قانون تهیه  نگردیدهرا ترتیب 

 است. استفاده گردیده

 

 مدیریت مالید. 

با رعایت از قـانون اداره عا مه ،  ()دفاع ملیوزارت  1395ا لی  1393در مورد بودجه و پالن ساالنه سالهای 

مالیات  امور ما لی ، صالحیت های بـودجوی تعلیما تنامه حسابداری ، طرزالعمل های مربوط به افمس ، قانون

 .  بر عایدات وسایر مقررات مربوط به بودجه سازی و رهنمود ها استفاده صورت میگیرد

مطابق طرزالعمل ها و رهنمود های وزارت مالیه و 1395الی  1393در مورد ترتیب بودجه طی سالهای مالی 

 اجراأتخانه پری وموده مطابق پالن پیشبینی شده ریاست های نظارت بر تطبیق پروژه وبرنامه و فورم ها تذکرن

 میگردد .

در پروژه ها از  صید . تزئید و تنقیآتفاده بعمل میاس دروزارت از سیستم های مالی و حسابداری یک جانبه

 صورت میگیرد .(  سیستیکا) ه موافقه وزارت محترم مالیه و تمویل کننده  طریق وزارت ب

 .قرار می گیرداستفاده  باشد که مورد می 25-22-21کود ها در بودجه عادی عبارت اند از کود 
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 (1395)الی  (1393)طی سال های  دفاع ملی وضعیت مالی وزارت( 1شکل شماره )

 
 

مجموع بودجه  از ،دفاع ملیوزارت  1395الی  1393فوق مالحظه می گردد، طی سالهای  شکلچنانچه در 

افغانی  (286948241048) مبلغ ،میباشد ( افغانی1309158165000که دربرگیرنده مبلغ ) عمومی دولت

مجموع بودجه عمومی  ( فیصد21.9که )در اختیار داشته  بعد از تعدیالتعادی و انکشافی بودجه منظور شده 

مبلغ وزارت توانسته  ،افغانی تخصیص دریافت نموده (286117646654)مبلغ  مینماید و ءرا احتوا دولت

. میباشدوزارت  بودجه منظور شده از فیصد (71.72) شاندهنده ن که را مصرف افغانی( 205229811332)

( را از مجموع تخصیصات را تشکیل میدهد را نتوانسته ٪28.28افغانی که  ) (81718429716مبلغ )متباقی 

  برساند. مصرف به 

 1395الی  1393بودجه منظور شده، مصرف و باقی مانده طی سه سال )(، 1جدول شماره ) 

 بخش انکشافی
 .1393بودجه انکشافی سال مالی 

عدم فیصدی 

 مصرف ازبودجه

 شدهمنظور

عدم فیصدی 

مصرف 

 تخصیصاتاز

باقیمانده 

 منظوری

باقیمانده 

 تخصیصات
 تخصیصات واصله مصرف شده

بودجه مجموع 

بعد  منظورشده

 ازتعدیالت

 شماره کود

11.73% 0 364296888 1653 2741127112 2741128765 3105424000 25 1 

خویش را  انکشافی  بودجه منظورشدهاز مجموع  (%11.73)،  1393همین ترتیب وزارت محترم در سال به 

  .اختیار نداشته استدر بودجه انکشافی  1395و  1394 هایسال طی در برساند و نتوانسته به مصرف 

100%

21.91%

99%

71.72%
28.28%1.0028

1392-1393-1394
ارقام به افغانی  

مجموع بودجه عمومی  دولت طی سه سال  مجموع بودجه منظور شده وزارت طی سه سال 

مجموع تخصیص واصله طی سه سال  مجموع مصارف وزارت طی سه سال 

متباقی مصرف ناشده طی سه سال 
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 1393سال مالی بودجه عادی (، 2جدول شماره )
شماره

 

ود
ک

 

بودجه منظور 

 شده

 تعدیالت خارجی یتعدیالت داخل

 ضمیمه بودجه اقالم موازنه
عمومی مجموع 

 بودجه

تخصیصات 

 هصادر 
 مصرف شده 

 از باقیمانده

 اتتخصیص

 صادره

باقی مانده از 

عمومی مجموع 

 بودجه 

فیصدی 

عدم 

مصرف 

از 

مجموع 

عمومی 

  بودجه 

فیصدی 

عدم 

از مصرف 

تخصیص

 هات صادر 

تزئید
ض 

تنقی
 

تزئید
ض 

تنقی
 

1 21 
4981656900

0 
- 159,561,501  - 1,350,000 452,559,671 

50,110,917,17
0 

50,110,917,17
0 

45,624,312,61
8 

4486604552 4,486,604,55
2 

0 0 

2 22 
4275897300

0 
22,722,000 

1,558,068,86
2 

 22,722,00
0 

- 
3,014,059,90

8 
44,214,964,04

6 
44,212,849,64

6 
15,437649,119 

2877520052

7 
28775200527 0 0 

3 24 - 10,000,000 -  - 15,000,000 - 25,000,000 25,000,000 25,000,000 - - 0 0 

4 25 5995000000 1,684,908,36
3 

-  - 240,000,00
0 

1,071,825,41
2 

8,991,733,775 8,991,733,775 4,828,916,931 4162816844 4,162,816,84
4 

0 0 

 میزان 
9857054200

0 
1,717,630,363 1,717,630,363  22,722,000 256,350,000 4,538,444,991 103,342,614,991 103,340,500,591 65,915,878,668 37424621923 37,426,736,323 

36.21
٪ 

36.22٪ 

 

 1394بودجه عادی سال مالی (، 3جدول شماره )

شماره 
 

کود
بودجه منظور  

 شده

 تعدیالت خارجی تعدیالت داخلی

 یمه بودجهضم اقالم موازنه
عمومی مجموع 

 بودجه

تخصیصات 

 هصادر 
 مصرف شده

باقیمانده از 

 اتتخصیص

 صادره

باقی مانده از 

عمومی مجموع 

 بودجه

فیصدی 

عدم 

از مصرف 

مجموع 

عمومی 

 بودجه

فیصدی 

عدم 

 مصرف از

تخصیص

 هات صادر 

تزئید
ض 

تنقی
 

تزئید
ض 

تنقی
 

1 21 51,184,638,00
0 

836,376,89
5 

1,003,145,233 - 268,441,71
2 

8,615,590 541,787,953 
51,299,831,49

3 
51,137,897,14

0 
44,928,450,90

6 
6209446234 6371380587 0 0 

2 22 45,869,323,00
0 

840,827,23
3 

13,774,631,52
5 

- 
140,801,89

1 
4,796,225 

6,407,231,36
6 

39,206,744,40
8 

39,206,744,02
4 

17,353,725,07
6 

2185301894

8 

2185301933

2 
0 0 

3 24 - 
140,000,00

0 
- - 1,887,362 

900,000,00
0 

- 1,038,112,638 1,038,112,638 1,036,225,277 1,887,361 1,887,361 0 0 

4 25 6,449,254,000 
450,927,31

0 
2,457,869,230 - 

100,428,07
4 

121,292,29
4 

2,009,987,38
8 

6,473,163,688 6,170,913,670 2,656,837,094 3514076576 3816326594 0 0 

 103,503,215,000 میزان 
2,268,131,43

8 
17,235,645,988 - 511,559,039 1,034,704,10

9 
8,959,006,707 98,017,852,227 97,553,667,472 65,975,238,353 3157۸429119 32۰42613۸74 

32.۸4
٪ 

32,37 ٪ 
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 1395بودجه عادی سال مالی (، 4جدول شماره )

رشما

 ه

کود
 

 بودجه منظور شده

 تعدیالت داخلی
تعدیالت خارجی و 

 سستیکا

 ضمیمه بودجه اقالم موازنه
عمومی مجموع 

 بودجه

تخصیصات صادر 

 ه
 مصرف شده 

باقیمانده از 

تخصیصات 

  صادره

باقی مانده از 

مجموع عمومی 

 بودجه

فیصدی 

عدم 

مصرف از 

مجموع 

عمومی 

 بودجه

فیصدی 

عدم 

مصرف از 

تخصیص

ات صادر 

 ه

تزئید
ض 

تنقی
 

تزئید
ض 

تنقی
 

1 21 58,388,710,837 
1.475.000.00

0 
1,631,483,180 - 

4.190.832.64

4 
4,212,949 182,911,281 54,228,519,243 54.228.519.239 51.437.601.653 2790917586 2790917590 5.147% 5.147% 

2 
22 28,401,602,420 926.178.180 1,274,392,334 - 

9.269.167.35

6 
202.404 5,200,153,597 23,984,576,911 23,984,576,911 17.936.216.836 6.048.360.075 6.048.360.075 25.217

% 
25.217

% 

3 24 - 102,000,080 - - - - - 102,000,080 102,000,080 56,701,929 45.298.151 45.298.151 44.41% 44.41% 

4 25 2,693,708,480 
1,623,243,25

4 
32,700,000 - 740.000.000 300,000,00

0 
323,001,862 4,167,253,596 4,167,253,596 1.167.046.781 3.000.206.815 3.000.206.815 71.994

% 
71.994

% 

89,484,021,7  میزان
37 

4.126.421.5

14 
2,938,575,5

14 - 
14.2۰۰.۰۰۰.۰

۰۰ 

3۰4.415.35

3 
5,706,066,7

40 
82,482,349,8

30 
۸2.4۸2.349.۸

26 

7۰.597.567.1

99 
118847826

27 
118847826

31 
14.40% 14.40% 

 

عدم  بمصرف برساند، را نتوانسته بودجه عادی خویش (٪14.4)1395 سالطی  و (٪32.84)1394سالدر ،  (36.21٪) (1393)سال  درجریان وزارت محترم دفاع ملی

 میباشد . وزارت محترم دفاع ملی پرسونل درین کارمندان و ئنده ضعف در ترتیب و مدیریت مصرف بودجه و ظرفیت پامصرف بودجه، نشانده

  نشان میدهد. در ازدیاد مصرف بودجه  را بهبودانکشاف و  ( ٪20)1394 و1393نظر به سالهای  1395مصرف بودجه  درسالولی    
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 هیبه اساس قطع1393سال مالی اختیاری راپور تخصیصات و مصارف  بودجه انکشافی(، 5جدول شماره )

 کود شماره

بودجه 

منظور 

 شده

تفاوت انتقالی تخمینی و انتقالی 

 واقعی

 تنقیص از بودجه
اقالم 

 موازنه

ضمیمه 

 بودجه

عمومی مجموع 

 بودجه
 مصرف شده  هصادر  تخصیصات

باقی مانده از مجموع 

 عمومی بودجه

باقیمانده 

از 

تخصیص

 ات صادره

باقی مانده 

مجموع از 

عمومی 

 بودجه

فیصدی عدم 

مصرف از 

 تخصیصات صادر ه

تزئید
ض 

تنقی
 

1 25 3,105,42
4,000 4049205888 - 4049205888 - - 3,105,424,000 2,741,128,765 2,741,127,112 364296۸۸۸ 1653 11.73٪ ۰.۰۰ ٪ 

3,105,42 میزان
4,000 

4049205888 - 4049205888 - - 3,105,424,000 2,741,128,765 2,741,127,112 64296۸۸۸3 1653 11.73٪ ۰.۰۰ ٪ 

 

 نداشته است.بودجه  1395و  1394در بخش بودجه منظور شده انکشافی اختیاری در سال مالی 

سال تحت بازرسی پیرامون عدم مصرف بودجه وتخصیصات اخذ شده بادرنظرداشت فیصدی آن توضیحات مفصل ارایه گردد.درپائین هرجدول بتفکیک   

 

 1395الی 1393مالی هایسالبخش تدارکاتی انکشافی عادی وبودجه صورت گرفته و مصارف  منظورشده راپور تخصیصات (، 6جدول شماره )

 1393سال مالی  یبودجه عادی تدارکات

 باقیمانده ی عدم مصرففیصد
مصارفات بودجه های 

 ضمیمه و منظورشده
 کود تشریح ضمیمه و  بودجه منظور شده

شماره
 

 1 21 اعاشه و کرایه 11199957172 10025546118 1174411054 10.48٪

 2 22 حفظ و مراقبت و ترمیمات 44212849646 15437649119 28775200527 65.08٪

 3 25 تجهیزات و ساختمان 8991733775 4828916931 4162816844 46.29٪

 میزان عمومی 64404540593 30292112168 34112428425 52.97٪
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 1393سال مالی  یبودجه انکشافی تدارکات(، 7جدول شماره )

 1 25 بودجه انکشافی 3016813000 2741127112 275685888 9.13٪

 .1394سال مالی  یبودجه عادی تدارکات(، ۸جدول شماره )

 باقیمانده فیصدی عدم مصرف
مصارفات بودجه های 

 منظورشده ضمیمه
 کود تشریح بودجه ضمیمه ومنظور شده

شماره
 

 1 21 اعاشه و کرایه 8933184150 8290016873 643167277 7.19٪

 2 22 حفظ و مراقبت و ترمیمات 39206744024 17353725076 21853018948 55.73٪

 3 25 تجهیزات و ساختمان 6170913670 2656837094 3514076576 56.94٪

 میزان عمومی 54310841844 28300579043 26010262801 47.89%

 .1395سال مالی  یبودجه عادی تدارکات(، 9جدول شماره )

 باقیمانده فیصدی عدم مصرف
مصارفات بودجه های 

 منظورشده ضمیمه
 کود تشریح بودجه ضمیمه ومنظور شده

شماره
 

 1 21 اعاشه و کرایه 10330251281 8915064915 1415186366 13.69٪

 2 22 حفظ و مراقبت و ترمیمات 23984576911 17936216836 6048360075 52.21٪

 3 25 تجهیزات و ساختمان 4167253596 1167046781 3000206815 71.99٪

 میزان عمومی 38482081788 28018328532 10463753256 27.19٪

بمصرف نتوانسته  را ( بودجه عادی تدارکاتی خویش%27.191)1395(وطی سال %47.89) 1394( ، در سال %52.97 ) (1393ع ملی درجریان سال )وزارت محترم دفا

 .به مصرف نرسیده است( %9.13)بخش تدارکاتی  بودجه انکشافی اختیاری  از مجموع 1393ودرجریان سال مالی  برساند،

 .نده بهبود در مصرف بودجه می باشدکه نشان ده(  یافته است ٪27.19به ٪47.89و٪52.97از) 1394و1393نظر به سالهای  1395درسالمصرف بودجه فیصدی عدم 

 .جذب ننمودن مکمل بودجه که توسط دونر به وزارت محترم دفاع ملی اختصاص و منظور گردیده بود
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  یالَ وضاحت داده شده است:توسط شعبات مربوطه ذ 1393-1395علل کم مصرف نمودن بودجه طی سالهای

 در دوسیه سازی از جانب شعبات عایده تأخیر . 

 . کندی روند تدارکات  طی سالهای متذکره 

 . عدم اکماالت به موقع از جانب متعهدین 

 .عدم تکمیل بودن پرسونل مطابق تشکیل 

 

در  دفاع ملیوزارت  ات تکنالوژی ولوژستیکتأمینمعاونیت (1395الی1393)سه سال  لیتشک(، 1۰جدول شماره )

 سطح مرکز

فیصدی 

درجه 

تحصیلی که 

 14از

 باالتراست 

 بکلوریا
فوق 

 بکلوریا
 لیسانس

 

 ماستر

مجموع 

درجه 

 تحصیلی

 افسران

 موجود کمبود
اصل 

 بست
 شماره سال

49% 497 16 484 15 1012 471 6202 6673 1393 1 

47% 520 13 458 15 1006 475 6206 6681 1394 2 

 

46% 
635 27 557 

 

14 
1233 470 6993 7463 1395 3 

 

( %49)1393درسال وزارت معاونیت مادی تخنیکی ولوژستیک در سطح  نشان میدهد، (10) جدول شماره

 ،سانسیدرجه تحصیلی پائینتر از ل( %51)یمتباق ،سانسیدرجه تحصیلی ماستر و ل که دارای داریا کارمندان

درجه تحصیلی پائینتر از ( %53ی)متباق ،سانسیتحصیلی ماستر و ل( کارمندان اداری درجه %47)، 1394درسال 

درجه تحصیلی ( 54ی)%متباق،سانسی( کارمندان اداری درجه تحصیلی ماستر و ل46)%1395درسال  ،سانسیل

درجه تحصیلی پائین نیز از جمله عوامل محسوب می گردد که باالی د. نسانس ایفای وظیفه می نماییپائینتر از ل

ات سوء در قبال داشته است. بنآ کارمندان بخش سرمفتیشیت نیاز دارند تا در تأثیرای سرمفتشیت فعالیت ه

خصوص تدارکات آموزش های الزم را کسب نمایند و در پیوند با آن درجه تحصیلی شان نیز به سویه لسانس ارتقا 

 نماید.

 (  نقطه تمرکز تفتیش ) ریاکمال وخریدا معرفی مختصر ریاست ۸.1

 معلومات  ،ریاست محترم و تاسیس راجع به ایجاد دقیق معلومات ریاست اکمال وخریداریی مربوط هابخش در

در چوکات  ث مدیریتبحی ان حکومت دموکراتیک خلق افغانستاندوردراما نظر به مصاحبه با مسئولین  ،موجود نبوده
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 ده ودرچوکات اردوی ملی تماماً گردیپرسونل آن ریفورم  1383تشکیالتی وزارت محترم دفاع ملی تاسیس ودرسال 

 مدیریت های مربوطه به اساس الیحه وظایف امورات تدارکاتی ومحوله ذیل را انجام میدهند .

تجهیزات وتاسیسات  تمام اجناس موادتدارکات نظر به قانون  استیبوده ر وسیع ست اکمال وخریداریایر لیتشک

اکمال مینمایندکه طی مراحل تمام اسناد دوسیه  دوهای ساحوی راوقول ار هاتماماً ریاست ها، قوماندانی  نیاز مورد

 ستمیپروسه رقابت آزاد تقرر حاصل نموده و شامل س قیاز طرکارمندان  ،مسئولیت ها را عهده دار می باشد های

 .باشند یرتب و معاشات م

 اکمال وخریداریریاست (1395)الی(1393)تشکیل سالهای (، 11جدول شماره )

 فیصدی درجه

 که تحصیلی

 14از

 باالتراست

 بکلوریا
فوق 

 بکلوریا
 لیسانس

 

 ماستر

مجموع 

درجه 

 تحصیلی

 افسران

 موجود کمبود
اصل 

 بست
 شماره سال

52% 139 5 155 3 302 119 416 535 1393 1 

52% 135 6 149 3 293 124 411 535 1394 2 

54% 

 
119 8 145 3 275 4 395 399 1395 3 

 

  شیترمفتسمعرفی مختصر  9.1

بخشهای  بنام ریاست تفتیش داخلی ایجاد گردیده که بعداً 1358درسال قدمه های تفتیش  سایر شیت باسرمفت

در  (چوکات وزارت )دفاع ملی دراردوی ملی  جریان بازسازی مجدد در تکتیکی وزارت دفاع ملی نیز ستراتیژیکی و

 یده است.ایجاد گرددفاع ملی  در چوکات تشکیالتی وزارت 1395الی 1393سال 

پروسه رقابت آزاد تقرر  قیتماماً از طر شیتکارمندان سرمفت،بوده محترم دفاع ملی وسیع  وزارت یتشتمفسر لیتشک

 .باشند یمریفورم  ستمیشامل سحاصل نموده و 
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 شیت سرمفت1395 الی 1393تشکیل سالهای (، 12جدول شماره )

فیصدی 

درجه 

تحصیلی 

 14باالتر از 

 ماستر لیسانس بکلوریافوق  بکلوریا کورس
ارکان 

 حرب

درجه 

تحصیلی 

افسران و 

کارمندان 

 ملکی

 موجود کمبود
اصل 

 بست
 شماره سال

6۸% 1۸ 12 2 63 2 2 99 22 129 151 1393 1 

6۸% 1۸ 12 2 63 2 2 99 21 13۰ 151 1394 2 

7۰% 16 ۸ 2 59 1 2 ۸۸ 14 127 141 1395 3 

 

( 68%1394سانس، در سالی(پائینتر از ل32( ماسترولسانس، )%68)%دارای  1393 شیت محترم درسالسرمفت

ل سانس در تشکیی( پائینتر از ل30سانس، )%ی( ل70%1395سانس و در سالی( پائینتر از ل32ماسترولسانس و )%

( کارمندان دارای درجه تحصیلی 68.66شیت مذکور طی سه سال )% داشته، که حد اوسط آن در سرمفت

درجه تحصیلی پائین نیز از جمله ، از لسانس ایفای وظیفه نموده است ( پائینتر31.33ی )% سانس و متباقیماسترول

شته است. بنآ کارمندان ات سوء در قبال داتأثیرشیت گردد که باالی فعالیت های سرمفت محسوب می یعوامل

موزش های الزم تدارکات آفعالیت های مربوطه خصوصاً در بخش نیاز دارند تا در خصوص نیز شیت بخش سرمفت

 نماید. ءارتقاو باالتر از آن سانس یرا کسب نمایند و در پیوند با آن درجه تحصیلی شان نیز به سویه ل

 داخلی شیتفت یتودولوژیم 1۰.1

تعیین شده توسط انستیتوت  ،فعالیت های تفتیش داخلی در مطابقت با معیار های مناسب و قبول شده تفتیش داخلی      

که از جانب  های ( و سازمان بین المللی ادارات تفتیش انتوسای و معیارIIAمتحده امریکا )تفتیش داخلی ایالت 

(SAO .اداره عالی تفتیش ج.ا.ا )قرار  ءاجراءدر منصه  وضع گردیده است، 1359در تعلیماتنامه تفتیش داخلی سال

 این است و براساس مودهن رهنمایی را تفتیش عالی اداره(  100،38و100،39) 100( ISSAI)ایسایگیرد، می 

 یالملل نیب یمسلک اریمع .دارمیباشد راعهده داخلی تفتیش مؤثریت ارزیابی مسؤولیت تفتیش عالی رهنمودها، ادارات

که توسط  یمسلک اراتیمقصد، مع نیا یبرا د،یخواهد گرد یداخل شیتفت تیفیو بهبود ک یباعث رشد مسلک

 .ردیقرار گ()دفاع ملیوزارت محترم  ۀمورد استفاد ،تواندیاست، م هدیگرد جادیا (IIA) یاخلد شنیمفت توتیانست

 یداخل شیتفت تیو استقالل یکار تیلؤومس 11.1

( طرزالعمل تفتیش های سرمفتشیت 1-20( پالیسی )2ملی برحسب ماده )یحه وظایف سر مفتشیت وزارت دفاع ال 

 .دباش قرار ذیل می
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 اع ملی:صالحیت های سرمفتشیت وزارت محترم دف الف:      

تدقیق و ارزیابی عینی و منصفانه از چگونگی پیشبرد امورد تعلیم و تربیه وضع دسپلین، مورال پرسونل،  -

 احضارات محاربوی در اردوی ملی. تأمینیت منابع جهت مؤثر

بهتر امور تفتیش  اجرایطبع و نشر پالیسی ها، طرزالعمل ها، تعلیمات نامه ها، و رهنمودهای تفتیش جهت  -

 م قدمه های اردوی ملی.به تما

تدریس و رهنمایی پالیسی ها، طرزالعمل ها، رهنمود ها، تعلیمات نامه ها و مقررات به مفتشین جهت  -

 یت ارزیابی فعالیت ها در قطعات و ادارات تحت تفتیش.مؤثر

 آن(.نظارت از ادعاها علیه کارمندان ملکی و نظامی وزارت دفاع ملی الی رتبه استر جنرال )ملکی معادل  -

 نظارت از تمام فعالیت های استخباراتی اردو مطابق پالیسی نظارت بر استخبارات. -

نظارت از قضایای سمع شکایات، تفتیش، شفافیت و حسابدهی و تحقیقات که توسط مفتشین وزارت دفاع  -

 و ستردرستیز برمال میگردد.

 براه انداختن تفتیش ها مطابق قوانین و مقررات نافذه اردوی ملی. -

 حضر و سفر.ه اندازی و سازماندهی تفتیش های پالن شده و غیر پالنی در زمان را -

 تفتیش های انجام شده در سطح وزارت دفاع ملی و ستردرستیز. اجرایحصول اطمینان از  -

 راه اندازی تفتیش های تفصیلی در ادارات که در تشکیل خود قدمه تفتیش ندارد. -

 رات در پالیسی ها و رهنمود ها در حاالت خاص.یات جهت تغیادپیشنهبه اساس صالحیت تفویض شده ارایه  -

اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از سؤاستفاده صالحیت های وظیفوی، فساد اداری و اختالس دارایی های  -

 عامه.
 

 یت های سرمفتشیت وزارت دفاع ملی:مسؤولب:      

وتام های جزءرزیابی ها از ادارات، قطعات و دفاع ملی پالن نمودن بازرسی ها و ا صاحبنظر به هدایت وزیر -

 اردوی ملی در مورد موضوعات اوپراتیفی، اداری، مالی، حسابی و لوژستیکی.

نظر به هدایت وزیر دفاع ملی و یا لزوم دید سرمفتش وزارت دفاع ملی پالن نمودن بازرسی ها، تفتیش ها،  -

ات و ارایه گزارش بعد از تحلیل و ارزیابی، با تفتیش امور مالی و عینی اجرایباز جویی های تحقیقاتی و 

 دفاع ملی. صاحبراه حل مشخص به وزیر پیشنهاد

ایجاد و انکشاف برنامه های تعلیمی، آموزشی و تخصصی مفتشین اردی ملی در هماهنگی با ریاست تفتیش  -

 ستردرستیز.
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آن به مقام ذیصالح جهت منظوری و ارایه  آیندهترتیب نمودن تثبیت احتیاج ساالنه برویت پالن فعالیت سال  -

 و شمولیت آن در بودجه ساالنه.

 یت دارد.لؤافراز نمودن تیم های تفتیش به اساس امر وزیز دفاع ملی با در نظر داشت الیحه وظایف مسؤ -

ارایه نتایج تفتیش و بازرسی به وزیر دفاع ملی توأم با سفارشات و نظریات اصالحی جهت رفع نواقص و  -

 کاستی ها.

یب و غنامندی پالیسی ها و رهنمود های بخش های مختلفه با استفاده از قانون اداره عالی تفتیش ترت -

 کشور های پیشرفته جهان در عرصه تفتیش. مؤثرریاست دولت جمهوری اسالمی افغانستان و تجارب 

 .ترتیب پالن های ساالنه و ربعوار کنترول و تفتیش و ارسال یک نقل ان به اداره عالی تفتیش -

ر، تبدیل، انفکاک و ارتقای مفتشین اردوی ملی را نظارت نموده و در اسناد یسرمفتش وزارت دفاع ملی تغی -

 متعلق به آن ابراز موافقه می نماید.

که گزارش  باشدیآن وزارت م سرمفتیشیت ۀبه عهد ،وزارت محترم دفاع ملی ه یها تیبرد فعال شیپ تیلؤومس

 . داردیم هیارا معاون اولایریبه وز ماًیخود را مستق یکار یها

 شیت سرمفتپالنگذاری   12.1

سعی به عمل می آورد همه ساله ساحات دارای خطرات بلند رادرصدرپالن تشیت وزارت محترم دفاع ملی سرمف

ات تحت تدابیری خویش شامل که درجریان سال بطور ربعوار بادرنظرداشت محتوای برنامه وزمان معین درادار

 راردهد.تطبیق ق تفتیش مورد

یک کاپی ازپالن ساالنه غرض هماهنگی وجلوگیری ازتداخل وظیفوی به اداره  ،اخذ منظوری از است بعد قابل ذکر

عالی تفتیش ارسال میگردد ، اما همانند سال جاری همه ساله قبل  ازتطبیق درساحات فوق ازطرف تیم های مؤظف 

( قانون اداره عالی تفتیش درحیطه 20آن برحسب ماده )آن اداره محترم تحت بازرسی قرارمیگیردکه تفتیش بعدی 

 باعث کاهش برنامه های تفتیش داخلی میگردد.، صالحیت قدمه های تفتیش نبوده 

 شیتمسلکی کارمندان سرمفتانکشاف  13.1

به منظورارتقای ظرفیت ها و قابلیت های مفتشین و نهادینه شدن سیستم تفتیش در قدم های استراتیژیکی و 

 OIP 20-2(طرزالعمل تفتیش ) 1-20تفتیش، تهیه و مرور پالیسی هایدوره کورس تخصصی  21ویر تاکتیکی تد

)کنترول داخلی( و پالیسی مبارزه با فساد اداری صورت گرفته و نیز به منظور مبارزه  MICP()تفتیش تشکیالتی

سطح کندک های مستقل قطعات  علیه فساد اداری، ایجاد اداره سالم کمیته های شفافیت از سطوح استراتیژیکی الی

 و تام های اردوی ملی ایجاد گردیده است.جزءو 



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

17     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

 (ت )دفاع ملیوزار شیتیافته های سرمفت 14.1

 عرصه تحقیقات

باذکرمنسوبین نوع خساره وارده  درنتیجه بازجویی های تحقیقاتی برمال 1395( قضیه تخلفات درطی سال 7به تعداد)

 .آن به ارگانهای عدلی محول گردیده است 

  والیت غزنی . لسوالی اندرملکی توسط منسوبین اردوی ملی در وبازرسی وتحقیق تلفات 

 مره . طور روز، بازرسی اختالس تیل 

  باقیداری شرکت هابازرسی . 

 قهرمان . عبدالجبار بازشدن دفترکار درمورد 

 نخودخام . کیلو 3120شدن  بازرسی فاسد 

  تن پرسونل. 41تن پرسونل و تسلیمی  39شهادت  قضیهبازرسی 

 .بازرسی رویداد انفجار ماین مقناطیسی در مسیر سرک کارته نو 

 .بازرسی لیالم وسایط غیر فعال و آهن باب داغمه 

 .بازرسی حیف و میل معاشات افسران تنقیضی زون شرق 

 .موضوع شکایات افسران در ریاست محترم دایاک 

  معاشات. اجرایبررسی تخلفات و 

 ماندانی دیپوی مهمات.بررسی تفاوت مهمات در قو 

 ، عطالت و قید ذمت.ایمخلص تفاوت ها، جر

 عرصه تحقیقات   

شامل قضیه  منسوبین ذکر باو  تحقیقاتی برمال درنتیجه بازجویی های 1395( قضیه تخلفات درطی سال 7به تعداد)

گردیده وبه ریاست  برمال 1393ارگانهای عدلی محول گردیده است ، یک قضیه درسال نوع خساره وارده آن به  با

 ارسال گردیده است  . حقوق ستردرستیز

 بازرسی وتحقیق تلفات ملکی توسط منسوبین اردوی ملی دروالسوالی اندروالیت غزنی . •

 بازرسی اختالس تیل طور روزمره . •

 . بازرسی باقیداری شرکت ها •

 بازشدن دفترکارعبدالجبارقهرمان . درمورد •

 م .خا نخود کیلو 3120شدن  بازرسی فاسد •

 تن پرسونل. 41تن پرسونل و تسلیمی   39بازرسی پیرامون شهادت  •
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 بازرسی رویداد انفجار ماین مقناطیسی در مسیر سرک کارته نو. - •

 بازرسی لیالم وسایط غیر فعال و آهن باب داغمه. - •

 بازرسی حیف و میل معاشات افسران تنقیضی زون شرق. - •

 یاک.موضوع شکایات افسران در ریاست محترم دا - •

 معاشات. اجرایبررسی تخلفات و  - •

 بررسی تفاوت مهمات در قوماندانی دیپوی مهمات. - •

 

 1395الی  1393جرایم وضع شده طی سال های جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

مبلغ جریمه تاخیرمبلغ قرارداداسم شرکت شماره  مبلغ مجموعی جریمه تاخیرمبلغ قراردادشرکت قرارداد کننده شماره

       621,660.00    15,940,000.00شرک خدماتی لوژستیکی ایمفول  1 1,677,000                       16,770,000         السعید1

    3,389,584.00    49,164,632.10شرکت های مشترک اسد رفع و خالق قیومی 2 5,167,922                       60,092,160         امید فارما2

    1,307,568.00    27,240,835.00ضیا الرحمن رئیس شرکت لوژستیکی گولدن زیشان 3 954,681                          17,287,965         امید فارما3

       360,000.00      3,999,740.00شرکت خدمات لوژستیکی افغان سارا4 467,025                          26,838,374         سعدی فردوسی4

    2,445,800.00  174,699,594.00شرکت های مشترک خدمات لوژستیکی معین پوپل و شرکت راک تندر5 295,119                          6,727,200           امید فارما5

       179,631.00      6,652,500.00شرکت تجارتی امیر حسیب لمتد6 37,074                            13,187,844         سعدی فردوسی6

    1,668,490.00    16,688,500.00شرکت تجارتی شاه نوین لمیتد 7 186,419                          5,624,793           سعدی فردوسی7

    1,264,320.00    35,120,000.00 شرکت ساختمانی مجتبی علی8 261,483                          2,614,833           امید فارما8

       897,000.00  179,400,000.00شرکت های مشترک فتح خان ، شرکت غنی قیوم ، شرکت ساختمانی کابل کاپیسا، و شرکت شاه فیصل9 365,057                          8,489,698           سعدی فردوسی9

10

شرکت لوژستیکی پروان 

ترکمن و  شرکت تجارتی 

  12,134,053.00 1,446,400                       32,613,420         خواجه ئ لمیتد

11

شرکت  مخابراتی افغان تیلی 

 12,919,590                     143,550,944       کام

 8,526,679                       655,898,780       شرکت  تجارتی یاران اصیل12

مبلغ جریمه تاخیرمبلغ قرارداداسم شرکت شماره  18,700,000                     1,700,000,000     شرکت بغالن نوین13

    8,115,591.00  139,924,145.00شرکت برادران سیفی گروپ1 9,526,968                       184,069,000        شرکت ساختمانی علی حمزه14

 22,000                            6,570,000           دانش  ولد محمد اکبر15

 94,000                            19,200,000          لمر ولد گل الرحمن16

17

یاست تعمیرات وزارت امور 

 211,000                          31,263,720         داخله

18                    60,858,417 

جدول جریمه های تإخیرقرارداد های سال 1395جدول جریمه های تإخیرقرارداد های سال 1393

میزان عموی 

میزان عموی

جدول جریمه های تإخیرقرارداد های سال 1394

    8,115,591.00میزان عموی 
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 بخش دوم    

 یافته ها و مشاهدات تفتیش        
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 بخش دوم

 یافته ها و مشاهدات تفتیش

 

 

 تپالن استراتیژیک وزارپالن های تدابیری وپیرامون یافته ها  2.1
 

  پالن استراتیژیک ن های تدابیری وتطبیق وعدم تطبیق پال، (1)مشاهده 

به سطح  1394و  1393مالی  هایسالطی  اتتأمیناوپراسیون معاونیت  نظربه معلومات ریاست پالن و

اهداف و مقاصد پیش بینی شده  تعیینک جهت ات تکنالوژی و لوژسیتک کدام پالن استراتیژیتأمینمعاونیت 

 ،بپالن استراتیژیک ترتی1395درسال  است . اما نهای تدابیری یک ساله استفاده گردیدهشته و از پالندا وجود

از هیچ کدام  با تأسفمربوط به ریاست اکمال وخریداری در نظر گرفته شده ، ولی  فعالیت ذیل( 4) که تعداد

 .نکرده استطبیقی را به خود اختیار تجنبه کلی  طور فعالیت ها به

 .قانون وطرزالعمل تدارکاتی شنائی بابه منظورآ وتام هاجزءرکورسها وسیمینارها برای پرسونل قطعات وتدوی -1

 .شفافیت وحسابدهی تأمین وکاهش خطرات فساد،ه اقدامات الزم درراستای محو  -2

 .تخنیکی لوژستیکی وتثبیت کیفیت عینیات  یه وجزتحلیل ، ت،  البراتوار اکمال تجهیزات موردنیاز  -3

 .دامات الزم دررابطه به جذب بودجهاق -4

پالن تدابیری مربوط به آن ریاست محترم درنظر  در فعالیت( 67) تعداد 1394و1393طی سالهای  افزون بر آن

( آن طورکلی تطبیق نگردیده است که 21متباقی ) تطبیق وفعالیت ( 46) آن جمله تعداد گرفته شده که از

 قرارذیل میباشد.

 بخشهای مربوطه ریاست اکمال و خریداری و نهاد های  ایندگاننسجم کاری متشکل از نمایجاد تیم م

 مصرف کننده وزارت دفاع ملی.

  وطرزالعمل تدارکاتاحتیاج توسط تیم منسجم کاری سازگار به قانون  جزیه و تحلیل و انکشاف تثبیتت. 

  کاریهای های گروپ یت مسؤولترتیب رهنمود ها و. 

 معیاری ترتیب رهنمود های. 

  ماه  4الی  3را حد اقل تفاهم با نهاد های مصرف کننده که تثبیت احتیاجات مواد تازه و مصرف شونده

 به این اداره ارسال نماید . قبل از که معیاد قرارداد موجود،
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 . ترتیب نمودن پالن زمانی برای هر تثبیت احتیاج 

 تجدید کمیسیون های خریداری در هر سه ماه . پیشنهاد 

 1394و 1393ب بودجه سال مالیجذ. 

  با در نظر داشت شرایط وضع شده .  1394کنترول قرارداد های جدید سال 

  تطبیق شرایط قرارداد باالی متعهدین از قبیل اکمال جنس در صورت کوتاهی تطبیق عطالت با فسخ

 قرارداد آن از قبیل اکمال جنس.

  از قول اردو های ساحوی مواصلت میکند.تحلیل و ارزیابی اسناد دوسیه های عقد قرارداد که 

  کیفیت . تأمینتطبیق پالن های و انکشاف 

  25و21/22دوریه نموده از کود نمبر  1394به  1393مرور نمودن آنعده قرارداد های که از سال . 

  وضع گردیده است و اطمینان آن مواصلت  1394و1393که در سال )جرایم ( پیگیری عطالت های

 نورزیده است.

 طبق قانون  ،با در نظر داشت شرایط وضع شده 1394و 1393نترول و اداره قرارداد های جدید سالک

 تدارکات.

 تثبیت احتیاج به پرسونل مربوطه . یه پروسیجرجزت تحلیل و مورد تعلیم وتربیه در پیشبرد 

  کاری .  های الیحه وظایف گروپترتیب 

 ، ان انگلیسی.دروس مسلکی وکورس لس تطبیق پالن تعلیم وتربیه 

 پروسه کودگزاری ، موجودیت یک دیتابیس پروگرام اکسس .  دیتابیس مرکزی جهت پیشبرد ایجاد 

 شده . داد سمپل های قرار و نوی بررسی نمو ارزیابی و 

 وت خدمات ملکی واصالحات تپالیسی تدارکات انستی اعزام افسران به کورس تدارکاتی واحد الن گذاری وپ

 اداری .

 مکمل انعکاس یافته است . مشاهدات جداگانه طور شده در وارد ذکرعدم تطبیق م

 .نسبی فعالیت ها قناعت نموده است تطبیق ریاست مذکور به  : پاسخ مرجع

وپالن های استراتیژیک پالن های تدابیری شود تا در جهت تطبیق میبه وزارت محترم هدایت داده :  سفارش

فعالیت های شامل پالن   ،گردیده استکه به تطبیق آن متعهد اری ریاست محترم اکمال وخریدونظارت نموده 

 طورمکمل تطبیق نمایند.را 
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 ها پالیسی پیرامون طرح و ترتیبیافته های   2.2

 ترتیب پالیسی تدارکاتی.  طرح و عدم ،(1) مشاهده

معرفی گردیده  بخش های مختلفه ( پالیسی از7) نظربه معلومات شعبات مربوطه به سطح وزارت محترم تعداد     

بازرسی نموده و حدود تفتیش شامل سایر بخش مطابق پالن  یستم تدارکاتی راصرف بخش س هیأتچون  ،است

 .امور تدارکاتی به سطح وزارت محترم کدام پالیسی ترتیب نگردیده است  و تنظیم برای پیش برد ، نمی باشد ها

 . دخریداری کدام پالیسی ندار اکمال وریاست  : پاسخ مرجع

تدارکاتی  پالیسیدر روشنائی قانون تدارکات  تا شودمیبه ریاست محترم اکمال وخریداری هدایت داده : سفارش

قانون در موارد که در  ،چالش ها و دست یابی به راهکار های مناسب وضع تا با استفاده از آنرفع  به منظور را

 .صورت گیرداستفاده  یث کار شیوه معیاری از آنکامل وجود ندارد ، منحصراحت  تدارکاتیات وطرزالعمل تدارک

 دفاع ملی  وزارت پیرامون مدیریت مالیی تفتیش یافته ها  2.3

 شرایط قرارداد انحراف درت ها ووضع عطال سنجش نادرست، (1)  مشاهده

یات ئجزبه  زیرین در بخشهایکه  (عطالت هاجرایم )بعضی  ،قراربازرسی اسناد مالی وحواله های قراردادها     

بل در تمام حواله های پولی درخواستی و ، ق شرطنامه محاسبه نگردیده استور دقیق مطابط تذکر گردیده،

تسلیمی ها شرطنامه  از تعداددر یه گردیده باشد، به ضمیمه حواله ها نگردیده است،که توسط شرکت ارا (انوایس)

به  ، ولیصورت گیردباید (  ی یک قسطخت ها نیز به همان شکل )طکه پردا گردیدهعنوان  یک قسط جنس در

یک تعداد چنان ، هم جداگانه پرداخت ها صورت گرفته است  طی چندین حواله طور جنس اکمال و چندین قسط

 ،نگردیدهحامی آن به ضمیمه حواله اسناد  ،ردیگصورت چک وکنترول البراتوار ها  بایداکمال مواد درهایکه قرارداد 

 .پرداخت ها صورت گرفته است  ،درج گردیده استشرایط مندرج شرطنامه  بدون موجودیت اسناد که در

 بخش مربوطه به موارد متذکره قناعت داشته است . پاسخ مرجع :

نگردد.  ءاجراءبدون موجودیت انوایس  که هیچ حواله هدایت داده شودمالی وبودجه به ریاست محترم : ارشفس

حامی طبق شرایط قرارداد به ضمیمه حواله  اسناد، افزون بر آن بخرچ دهنددر قسمت وضع عطالت ها دقت کامل 

 . موجود باشد
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  .تفاوت تبادله اسعار میان نرخ بودجه و نرخ روز، (2)  مشاهده

 ( دالر7389343.58روزه به مبلغ ) (15برای مدت )پطرول(  )تیل دیزل و قلم ممر دو قراربازرسی قرارداد     

کائی ازتاریخ امری ( دالر152419139) شش الت به مبلغ قرارداد و 20/11/1394لی ا6/11/1394تاریخ  امریکائی از

 قرارداد صورت گرفته است.  باشرکت لوژستیکی ناردرن عقد 20/11/1395الی 21/11/1394

ن قوانین افغانستا درمطابقت با قوانین نافذه باالی این قرارداد "چنین صراحت دارد  ( شرایط عمومی قرارداد9ماده )

  "مشخص شده باشد اینکه طوردیگری درشرایط خاص قرارداد مگر ،باشد می

تبادله دالر به  ،صورت گرفته1395مالی وپرداخت هایکه به جانب شرکت درطول سال مالی  نظربه بازرسی اسناد

ن به راجع به تبادله آ صورت گرفته است ، اما ،پرسش بعمل آمده از بانک مرکزی  نرخ روز که ذریعه استعالم

یا  مدارک به ضمیمه حواله های پولی ، شرایط شرطنامه ، شرایط خاص قرارداد و و هیچ نوع اسناد قیمت روز

صرف یک قطعه مکتوب که راجع به تبادله آن ازدفتر سیستیکا )نیرو های  ،نبوده است موجود موافقت نامه قرارداد

یا نرخ رایج  و که به نرخ روز ده افغانستان بانک ه،راجع به تبادله آن صورت گرفته، تحریر گردید حمایت قاطع (

مبلغ  ، معادل( دالر124251936.29مبلغ ) ( حواله جمعا31ًکه طی )، ت خانه ها تبادله آن صورت گیردوزار

 (فغانیا 67 ) به درحالیکه درفرمان بودجه تبادله قیمت یک  دالر، ( افغانی پرداخت  گردیده است8365231254)

به قیمت دالر به اساس  نظر  م وزارت خانه ها رایج بوده است، ولی، که درتماخص گردیده استمش1395درسال 

قیمت دالر به  و بانککه بین قیمت نرخ روز د افغانستان ( افغانی میگردد ، 8324879731مبلغ )فرمان بودجه 

 ( افغانی اضافه پرداخت گردیده است .40351522مبلغ ) اساس فرمان بودجه

 . گردیده استمحول  سیستیکارسمی به مکتوب  به ریاست منابع و اسعار موضوع تبادله ع:پاسخ مرج

 لوژستیکی ناردرن تحصیل ( افغانی ازشرکت40351522شودکه مبلغ)میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

ای بدون اسناد پرداخت ه از و الزم صورت گیرددقت باید درترتیب شرطنامه  و شامل واردات دولت گردد. همچنان

 نمایند.  خودداریحمایوی طور جدی 

 . شرکت هاجرایم )عطالت(  سنجش نادرست، (3) مشاهده

به مبلغ  5/4/1395الی  5/6/1394تام های مرکزی از تاریخ جزء سیسات وأقرارداد حفظ ومراقبت ت     

 است.صل  عقد گردیده ( افغانی با شرکت های فتح خان ، غنی قیوم ، کابل کاپیسا وشاه فی179400000)

در قبال تعهدات خویش شرکت های متذکره  ،وموافقتنامه قرارداد (8)، فورم های نظربه مالحظه حواله های پولی 

( افغانی ازحواله 1524900فیصد مبلغ )( 0.05) فی روز که قرار مواجه گردیده، (عطالتبه تأخیر )( روز 17مدت )

 .ع گردیده استوضشرکت  1396/3/27 مؤرخ( 2455شماره )
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رسال گردیده ا ریاست محترم مالی غرض پرداخت، که از جانب شرایط خاص قرارداد قرارداد و موافقتنامهنظر به 

اصل شرطنامه که توسط  بعمل آمده است، ( تذکر0.05) را عطالت ( شرایط خاص درفی روز2-6درماده ) .است

اجع به فیصدی عطالت هیچ تذکرنرفته است ، اما ر می باشد، موجود فایلبین  در وصادرگردیده است شعبه 

گردیده است که شرطنامه  فیصد ذکر( 0.1) فی روز قرار باره ارایه نموده از دو شرطنامه که شرکت تسلیم شده و

 مذکور نهائی پنداشته می شود. 

مانی وخدمات طرزالعمل تدارکاتی درقراردادهای امورساخت( 108)شماره  قانون تدارکات و حکم( 39) درماده 

در نظر  تأخیرمقابل هرروز  در فیصد قیمت مجموعی قرارداد 0.1 %الی 0.05 %از  تأخیرغیرمشورتی اندازه جریمه 

را در ابتدا صد ( در 0.1 ) شرطنامهج در که به تحریر شرکت نظر ، همتذکره خدماتی بود قراردادگرفته شده است، 

( 1524900( افغانی باید وضع میگردید که مبلغ )3049800لغ )مب جمعاًقبول نموده و به آن متعهد گردیده، 

جرایم تأخیر ) عطالت کم سنجشی  ( افغانی بابت1524900متباقی مبلغ ) شرکت وضع و متذکرهازحواله  افغانی

 . قابل تحصیل میباشد مطابق شرایط و تعهدات شان  ی فوق الذکرشرکت ها از (

 شعبات مربوطه قناعت نموده است. شرکت ها، به عطالت بیرون نویس شده : پاسخ مرجع

 آینده( افغانی ازشرکت متذکره تحصیل ودر1524900مبلغ ) شود کهمیمحترم هدایت داده زارت به وسفارش: 

 ن اطمینان دهند. نامه دقت کامل نمایند، وازتحصیل آدرتطبیق مواد شرط

 دهی قرارداد کننشرکت هاجرایم )عطالت(  سنجش نادرست ،(4)مشاهده 

الی  1/1/1395قرار بازرسی حواله های پولی قرارداد دو قلم چوب سوخت الت اول )قطعات مرکزی( از تاریخ      

قرار داد صورت  ( افغانی با شرکت لوژستیکی اسد رفیعی و خالق قیومی عقد49164632.1( ماه به مبلغ )9مدت )

 گرفته است. 

 شعبات مربوطه تاموجود نبوده، انوایس( شرکت به ضمیمه بل ) درطی مراحل اسناد مالیبمالحظه رسید که  

مطابق شرایط به وقت وزمان معین  نتوانسته چوب راهمچنان شرکت ، شامل فورم هشت نمایندرا جنس  برویت آن

ء افغانی جریمه( 1526880) مبلغ جمعاً  شرکت متذکره، جریان پرداخت ها از اکمال نمایند که در شرطنامه 

( مؤرخ 7285( و )7284، شماره )1395/9/20مؤرخ (7208و ) (7207شماره ) های ذریعه حواله(  عطالت تاخیر )

 تابع حد اکثر جریمه می گردد برعالوه تأخیر در اکمال جنس، درحالیکه شرکت ، وضع گردیده است  1395/9/23

حد تابع  ،شرطنامه( 27.1شماره )نظربه مواد مواجه گردیده است،  تأخیر بهروز ( 101) مدت چون در مجموع ،

( افغانی 4916462مبلغ ) مجموع عمومی حجم قرارداد ازکه  می باشدده فیصد ازحجم قرارداد جریمه  اعظمی
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( 3389582مبلغ ) متباقی ،وضع گردیده های متذکره ازحواله( افغانی 1526880مبلغ )، می گرددتابع جریمه 

 صیل پنداشته می شود. وضع نگردیده است، قابل تحمذکور شرکت  افغانی  از

 شعبات مربوطه قناعت نموده است.و  شرکت ها ،شده یبه عطالت بیرون نویس  : پاسخ مرجع

 آینده( افغانی ازشرکت متذکره تحصیل ودر3389582شود که مبلغ )میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

 اطمینان دهند.  اداره مبلغ فوق به این  درتطبیق مواد شرطنامه دقت کامل نمایند، وازتحصیل

 بودجه. رول داخلی ریاست مالی وسیستم کنت ضعف، (5) مشاهده

سخنظربه نظربه            سخپا شین،  شعبات مربوطهشعبات مربوطه  پا ستعالمیه های مفت شین،در ا ستعالمیه های مفت ستم کنترول داخلی در  در ا ستم کنترول داخلی درسی ست مالی و  سی ست مالی وبخش ریا   بخش ریا

سفیک بخش جداگانه نظارتی یک بخش جداگانه نظارتی بودجه بودجه  شد، که با تأ سفمی با شد، که با تأ صورت کارا عمل   می با صورت کارا عمل ب سه طی  نمی نمایدنمی نمایدب سه طی، در پرو مراحل مراحل   ، در پرو

سناد تادیاتی سناد تادیاتیا صورت   ا صورت نظارت  سالهای می گیرد، ولی می گیرد، ولی نظارت  سالهای طی  ست آورد   13951395الی الی 13139393طی  ست آورد هیچ نوع د   از بخش مذکوراز بخش مذکورهیچ نوع د

ــده  طی گزارشطی گزارش شدهانعکاس داده نش ــی  ،،انعکاس داده ن سیدرجریان بازرس ــین متوجه گردیدند که در تعداد ازدرجریان بازر شین متوجه گردیدند که در تعداد از، مفتش لی لی حواله های پوحواله های پو  ، مفت

ستی ها موجود نواقص وکاســتی ها موجود  ست محترمبوده ولی توســط نظارت کنندگان آن ریاســت محترمنواقص وکا سط نظارت کنندگان آن ریا مرفوع نگردیده مرفوع نگردیده بیرون نویس و بیرون نویس و   بوده ولی تو

 که این عمل نشان دهنده ضعف در سیستم کنترول داخلی می باشد. که این عمل نشان دهنده ضعف در سیستم کنترول داخلی می باشد. است است 

 است. نمودهقناعت  در بخش سیستم کنترول داخلی، وردریاست محترم مالی به نبود دست آ پاسخ مرجع :

، سیستم کنترول های بودجه دربخش نظارت ریاست محترم مالی و تا به وزارت محترم هدایت داده شودسفارش: 

کارمندان مسلکی که داخلی را تقویت نماید، از چک لست های معیاری استفاده صورت گیرد، در جهت استخدام 

مشکالت موجود درسیستم  آیندهدر تا ،، اقدام نمایندمالی مهارت کامل داشته باشد محاسبه وطی مراحل اسناد در

  مالی مرفوع گردد.

 .یک سال به سال دیگر شده از های عقدراردادانتقال پول ق، (6) مشاهده

صورت گرفته  یکمقدار پول شرکتهای قرارداد  قرار بازرسی اسناد مالی و پر داخت هایکه به جانب شرکت ها     

( افغانی 4538444991مبلغ ) 1393به سال  1392از سال ، چنانچه   نمودهاز یکسال به سال دیگر دوریه کننده، 

به سال  1394سال  ( افغانی و از8878707317مبلغ ) 1394به سال  1393( دالر ، از سال 87580953) مبلغ و

 است .( افغانی دوریه گردیده 4060953733مبلغ ) 1395

بودجه چنین تذکربعمل  ی وتوسط ریاست محترم مال نموده،دوریه  ک سال به سال دیگری از که پرداخت ها دالیل

 به وقت وعدم اکمال اجناس ازجانب متعهدین  ،زمان معینه به وقت و راردادعقد ق وعدم منظوری )  مده است:آ
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دوریه قراردادها به سال بعدی نظربه  جانب متعهدین و اتی جهت پرداخت ازتادی عدم طی مراحل اسناد زمان ،

 دوسیه ها  می باشد.( معیاد

 .ه است ربوطه قناعت نمودپول شرکت ها شعبات م و دوریه به انتقال  پاسخ مرجع:

 کمال وها را به وقت وزمان معینه ا مربوط به قراردا مواردکه شود،میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

خود داری ، دوریه آن که سبب مشکالت میگردد از به سال مالی مربوطه پرداخت وپرداخت ها  و درترتیب اسناد

 . بعمل آید

 وزارت یافته ها پیرامون مدیریت منابع بشری  2.4

 . زبان انگلیسی یموزشآ های برنامه ضعیف یت و مفیدیتمؤثر ،(1)  مشاهده

با کورس آموزشی مسلم،  1395افغانی در سال ( 42000000)به مبلغ مجموعی داد آموزش زبان انگلیسی قرار     

 گردیده است . قرارداد سطح وزارت عقد در

شتراک کارمندان  شدر برنامه تدارکات بخش  پیرامون ا سنادکدام  یآموز سترس هیئت قرار داده  ا و مدارک به د

شد شی  ، اینکه، برعالوهن شخاص دایر گردیده،زمان مدت  چهبرای دوره آموز ش دوره های در و افرادیکه ا ی آموز

شنایی  تاو اند شتراک نموده ا سویه آ سخ دریافت  یسواالت ،اندپیدا نموده به زبان انگلیسی کدام  شد که پا می با

 پاسخدرزمینه کدام  مذکورشعبات ولی ، است  نمودهارسال  پرسشنامه شعبات مربوطه  ظف بهؤمهیئت  نکرد، 

به  حاضــر ند،گردیده بود توســط هیئت درخواســتکه غرض مصــاحبه افزون بر آن کســانی ، ننموده اســتارایه 

در صــورت عدم از دید هیئت رت گرفته، مصــارف صــو فلهذا قرارداد متذکره و ،نگردیدندنیز  مصــاحبه با هیئت 

  یت ومفیدیت در قبال نداشته است.مؤثرموجودیت اسناد و شواهد ، 

ارایه نگردیده است . منجانب مسئولین هیئتاستعالم  بهپاسخ   :پاسخ مرجع  

کورس های  نمودن دایر شرطنامه  وتا درترتیب درست ، به بخش مربوطه هدایت دهندوزارت محترم : سفارش

زینکه یک تعداد قرارداد ها با همآهنگی و مساعدت مالی دفتر سیستیکا صورت می آموزشی توجه جدی نموده، ا

بلدیت و آشنائی کامل داشته لسان انگلیسی  بهپرسونل بخش تدارکاتی گیرد، بناً ضرورت احساس می گردد تا 

و بررسی تحت غور  دفاع ملی افزون بر آن سفارش می گردد تا موضوع از طریق سرمفتشیت وزارت محترمباشند. 

 همه جانبه قرار گیرد و نتایج آن به اداره عالی بررسی ارائه گردد.

 .کورس های آموزشی و ظرفیت سازیتدویر در عدم موثریت، (2) مشاهده

 ،مسلکی افسرانارتقای ظرفیت  به منظور 1395الی  1393نظربه به معلومات شعبات مربوط درسال       

 جهت لکی تدویر گردیده، افزون بر آن سون اصالحات اداری وخدمات ملوژستیکی درکمی کورسهای تدارکاتی و
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قوماندانی حربی  ات لوژستیکی وتأمینمکتب  متوسط برای کورسهای ابتدائی و ،تدارکاتی کارمندان ارتقای ظرفیت

 آنیافته و در ضمن  تدویرنیز ازطرف وزارت محترم مالیه  شونزی، قوماندانی قوای هوایی، کورسهای تدارکاتی

 داخل ریاست اکمال وخریداری دایر گردیده است . کورسهای قرارگاهی وکورسهای ابتدائی تدارکاتی در

)تغیر و   تجربه حسب لزوم دید مقامات صالحه روتیشن با افسران مسلکی و تعدادی از 1396و1395درسال 

بست گردیده  تعیین غیر مسلکیو  متذکره، افراد جدید کم تجربه افسران  کارمندان وعوض در گردیده و تبدیل(

،  پروسه  جریان داردلزوم دید مقامات  به ضرورت قطعات و ظرن نیزافسران روتیشن  است. در حال حاضر روند

خریداری جریان دارند، ولی  موزشهای تدارکاتی توسط اداره محترم تدارکات ملی در ریاست اکمال وابتدائی آ

برای افسران و کارمندان قبلی در نظر گرفته شده بود  و پول هنگفت به  مصارفی که در برنامه های آموزشی قبلی

مصرف رسیده است، ضایع گردیده و کارمندانیکه تربیه گردیده بودند و باالی شان مصرف صورت گرفته بود فعالً 

 در بخش های متذکره موجود نمی باشد. 

 بودن پرسونل قناعت داشته است .غیر مسلکی  یافته های فوق و  شعبات مربوطه به  پاسخ مرجع :

روتیشن  از بخش تدارکات اشخاص مسلکی را استخدام و درکه  شودمیبه وزارت محترم هدایت داده سفارش: 

 .تقویه نمایند بخش نظارتی رادر بدل آن  ،خودداریهمه روزه  غیر ضروری و های

 سطح وزارتدرسیستم تدارکاتی  نظارت وارزیابیروند   2.5

 روش منبع واحد با استفاده ازخاب شرکت ها کالت انتمش، (1) مشاهده

 ءمحدودهدر  نظر به بازرسی و ارایه معلومات شعبات مربوط قرارداد های که به سطح  ملی و بین المللی )     

 ده گردی قرارداد صالحیت مقام محترم وزارت دفاع ملی، کمسیون محترم تدارکات ملی( از طریق منبع واحد عقد

هیچ نوع شرایط درنظرگرفته نشده  طریق روش منبع واحد ازشرکت های که  انتخابرت مذکور در در سطح وزا

انتخاب میگردد. الزم است تا عقد قرارداد ها از طریق بدون درنظرداشت معیارات است ، صرف توسط مقام محترم 

د بخش های تدارکاتی روش منبع واحد به اساس تجارب، کارگردگی خوب ، توانائی مالی که لست مکمل آن نز

 موجود می باشد، انتخاب گردند. 

 برای انتخاب شرکت ها کدام معیارمشخص وجود ندارد .  پاسخ مرجع:

شودکه به سطح وزارت محترم یک دیتابیس مشخص درموردشرکت میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

 از مناسب ازلحاظ محرمیت( ترتیب نمایند،واطمینان  )توانائی مالی ، کارکردگی خوب و هاکه درآن تمام موارد

ع تدارکات که برای انتخاب روش منب در انتخاب شرکت های از طریق روش منبع واحد به اساس قانون نطریقآ
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کوشش بعمل آید تا قرارداد ها از طریق  بیشترقدام نموده و واحد شرایط خاص در نظر گرفته شده است ، ا

، اجراأت بعمل آید و از استفاده از روش منبع ابت داوطلبان بیشتر می باشدداوطلبی باز که در آن شرایط رق

  واحد که شرایط را منحصر می نماید حتی االمکان جلو گیری بعمل آید. 

 ها پروسه قرارداد دیت بخش نظارت ازموجو عدم، (2) مشاهده

ــعبات مربوط دربخش های معاونیت مادی تخنیکی و           ــی ومعلومات ش شعبات مربوط دربخش های معاونیت مادی تخنیکی وقراربازرس سی ومعلومات  ــتیک بخش جداگانه به قراربازر ستیک بخش جداگانه به لوژس لوژ

حل و ظارت ازطی مرا حل ومنظور ن ظارت ازطی مرا یت ،   منظور ن ها ، کنترول کیف یت ، تطبیق قرارداد ها ، کنترول کیف نهتطبیق قرارداد یاد معی های پولی در مع له   اجرای حوا

شخیص، سائی ت شنا شد و  سایل افزون بر آن ،خالها و نواقص،  موجود نمی با فیت تثبیت کی مورد نیاز جهت و

ست، موارد فوق الذکر اجناس شمرده  نیز خریداری نگردیده ا ضعف در معاونیت مادی و تخنیکی  از جمله نقاط 

 و عملکرد مسئولین تأثیرات منفی بر جا گذاشته است. می شود که در تثبیت کیفیت کاال های تدارکاتی 

به عدم موجودیت بخش جداگانه نظارتی به سطح معاونیت قناعت نموده واظهارداشتن که توسط  پاسخ مرجع:

 میگردد . نظارت طور جداگانههربخش 

ات تکنالوژی ولوژستیک یک تأمینشودکه به سطح معاونیت محترم میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

زمان همه روزه نظارت  به وقت و را پرداخت ها پروسه تدارکاتی ، تطبیق و تاایجاد  بخش جداگانه نظارتی را

 نمایند.

ن وزارت محترم دفاع انجام تفتیش مشترک بی اداری و فسادترتیب پالن مشترک مبارزه علیه  عدم، (3) مشاهده

 .  سیستیکا ملی و

نظر به تعهد نامه های مالی بین وزارت محترم دفاع ملی و قوماندانی مشترک  1395الی  1393طی سالهای      

، که بازرسی توسط تیم مؤظف بخش های )سیستیکا( تفتیش را انجام میدهندانتقال امنیت برای افغانستان 

 .ه استانجام شده باشد نتایج آن بدسترس قرارداده نشد سیستیکا در سیستم تدارکاتی صورت نگرفته است اگر

همچنان نظر به تعهد نامه ، وزارت محترم دفاع ملی مکلف بوده با مشوره )سیستیکا( یک پالن مشترک مبارزه با 

پرسش  6/1/1396( مؤرخ 49شماره ) المیهفساد در مربوطات وزارت محترم دفاع ملی ترتیب نمایند ذریعه استع

 .که ازترتیب آن تحریر نموده اما تطبیق و عملی نگردیده استبعمل آمد 

 . در مورد یافته های فوق ابراز قناعت نمود اند وزارت محترم  پاسخ مرجع :

یکا در سیستهمآهنگی که پالن ترتیب شده وزارت محترم با شود میبه وزارت محترم هدایت داده : ارش فس

 به اداره عالی بررسی اطمینان دهند .و از نتیجۀ آن سیستم تدارکات را تطبیق وعملی نموده 
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 ریاست تفتیش داخلی عملکرد ارزیابی  2.6

   وزارت دفاع ملی بازرسی سیستم تدارکات توسط سرمفتیشیت عدم، (1مشاهده )

های  فایلبمالحظه رسید اکثریت  1395ی ال 1393نظربه معلومات شعبات وبازرسی اسناد تدارکاتی سالهای      

مالحظه شد گردیده است ، اما سرمفتیشیت  سبزقرارداد ها توسط تیم های سرمفتیشیت محترم بازرسی وبه قلم 

تحریر نموده که طی سالهای متذکره  11/1395 /23مؤرخ( 22)بازرسی آن به جواب استعالمیه شماره  محترم از

( قانون اداره عالی تفتیش ازبازرسی بازمانده است ، قابل 20طبق ماده ) توسط تیم های این وزارت محترم

، وبه ریاست بخش سیستم تدارکات هیچ نوع دست آورد ندارند در یادآوریست که تیم های مؤظف آن مقام محترم 

، بررسی ینده مشکالت موجوده رفع میگردیدآ در تا نگردیدهمحترم اکمال وخریداری کدام سفارش ارایه 

 رمفتیشیت محترم درسیستم تدارکاتی هیچ مفیدیت ومؤثریت نداشته است .س

 نموده است . عدم بازرسی را تحریر شعب مربوط در استعالم هیئت :پاسخ مرجع

هیچ سفارش  بازرسی نموده و شود ، تیم های که بخش تدارکاتی رامیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

قرار گرفته وتمام پرسونل آن روتیشن وبه عوض آن اشخاص مسلکی وصادق به  مورد تعقیب عدلی نگردیدهارایه 

 گزارش دهند . بررسی به اداره عالی همه ساله بازرسی و بخش سیستم تدارکاتی را و وطن استخدام گردد،

 (تیم های مؤظف )منجانب سرمفتشیتیافته های   2.7

های  یافته و ننمودهارایه  هیأتزارش به تیم های مؤظف سرمفتشیت محترم دربخش سیستم تدارکاتی هیچ گ

بدسترس هیئت قرار نداده اند و این عمل نشان می دهد که ریاست مذکور ممکن در دراین عرصه  خویش را

 .بخش های تدارکاتی یافته ها و نظریات اصالحی جهت بهبود سیستم تدارکات ارائه ننموده اند
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 کاترات تفتیش در سیستم تدایافته ها و مشاهد

 ) ساحه تمرکز تفتیش عملکرد (

  منابع بشری و ساختار تشکیالتی بخش تدارکاتسیستم ارزیابی    2.۸

 یخریدار اکمال وریاست  (1395( الی )1393)درجه تحصیلی کارمندان و تشکیل سالهای (، 13جدول شماره )

 

فیصدی درجه تحصیلی 

  (14از ) باالتر

 لیسانس فوق بکلوریا بکلوریا

 

 ماستر

ع مجمو

درجه 

 تحصیلی

 افسران

 سال اصل بست موجود کمبود

52% 139 5 155 3 302 119 416 535 1393 

52% 135 6 149 3 293 124 411 535 1394 

54% 119 ۸ 145 3 275 4 395 399 1395 

 

( %52)1394در سال سانس،ی( پائینتر از ل48)% سانس ویل و ماستر( 52)%1393ریاست تهیه و تدارکات در سال

سانس در تشکیل ی( پائینتر از ل%46سانس، )ی( ل%54)1395و در سال سانسی( پائینتر از ل48سانس و )%یل و سترما

 و ماستر( کارمندان دارای درجه تحصیلی 52.66% یاست مذکور طی سه سال )داشته، که حد اوسط آن در ر

درجه تحصیلی پائین نیز از جمله سانس ایفای وظیفه نموده است، یتر از لن( پائی47.33% سانس و متباقی )یل

ات سوء در قبال داشته است. بدین تأثیر اکمال وخریداریعوامل محسوب می گردد که باالی فعالیت های ریاست 

در خصوص تدارکات آموزش های الزم را کسب  رمندان بخش تدارکاتکا ملحوظ نیازمندی احساس می گردد تا

 .یابد ءسانس ارتقاین نیز به سویه لنمایند و در پیوند با آن درجه تحصیلی شا
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 تشکیالتی ریاست اکمال وخریداری (، چارت2شکل شماره )

 

 

 

 بخش تدارکات روند آموزش و انکشاف مهارت های مسلکی  2.9

  و ظرفیت سازیکورس های آموزشی  ضعیف موثریت، (1) مشاهده

ون یدرکورس های مختلفه کمیس 1394و 1393نظربه معلومات شعبات مربوطه پرسونل تدارکاتی درسال       

روتیشن  1395که پرسونل متذکره درسال  را فرا گرفته اندآموزش های گوناگون  ،اصالحات اداری وخدمات ملکی
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گردیده ، روند تغیرات و  استخدام جدید که از تجربه خوب بر خوردار نمی باشند،به عوض آنها پرسونل  گردیده و

یکه که در فوق به آن تذکر و چالش ها سبب مشکالتشته که جریان دامقامات صالحه  به لزوم دید نظر تبدیلی ها

 بعمل آمده ، گردیده است.

 پاسخ مرجع : توسط شعبات مربوطه تحریر گردیده است .

اشخاص مسلکی را استخدام وبه جای روتیشن های روزمره  شود تامیبه معاونیت محترم هدایت داده  سفارش :

 .ت پروسه نظارت را قوی سازنددارکا، درسیستم ت

 پالن گذاری تدارکاتمورد در یافته های تفتیش  2.1۰

  تطبیق شده .  شده و ده ، قراردادپروژه های پالن ش تعداد، (1)  مشاهده

تعداد ، اما  منظورگردیده ( پروژه درپالن تدارکاتی 363تعداد ) 1393درسال  ه ربه معلومات شعبات مربوطنظ     

( پروژه 336) تعداد 1394درسال ، است قرارداد صورت گرفته ( پروژه اضافه ترعقد280نی تعداد )یع( پروژه 643)

و خارج از  اضافه تر ( پروژه161) یعنی تعداد( پروژه 497تعداد ) ولی،  در نظر گرفته شده استدرپالن تدارکاتی 

درپالن تدارکاتی مربوطه  ( پروژه320) تعداد 1395درسال  قرارداد گردیده، به همین شکل عقدپالن تدارکاتی 

 یده است.گردقرارداد  عقد( پروژه کم تر65) یعنی تعداد( پروژه 255تعداد ) گنجانیده شده، ولی

ریاست اکمال  توسط مفتشین پرسش بعمل آمد،ازتطبیق پالن تدارکاتی به صورت ماهوار/ ربعوار و ساالنه  

معلومات  پالن مذکور عدم تطبیق ت تا ارقام دقیق از تطبیق ووخریداری نظربه پالن منظورشده تدارکاتی نتوانس

از طریق روش پروژه ( 570)تعداد  منبع واحد واز ( پروژه 75) دتعدا 1393افزون بر آن درسال ، نمایدارایه 

به همین  ، می باشدساحوی  مرکزی و ءعقد شده های قراردادپروژه می گردد، ( 645) تعداد جمعاً که داوطلبی باز

قرارداد ( 438) تعداد داوطلبی بازجمعاَپروژه ( 375)د تعدا منبع واحد و از ( پروژه63) دتعدا 1394 درسال کلش

پروژه ( 2)تعداد  ،( پروژه منبع واحد89) تعداد 1395درسال  ساحوی معلومات داده است و عقد شده مرکزی و

 پروژه می گردد، عقد قرار داد گردیده است. ( 274) تعداد جمعاًکه  داوطلبی بازپروژه ( 183)تعداد  روش مقید و

، نظر به مالحظه اسناد یک تعداد پروژه ها و قرارداد ها ( قرارداد عقد گردیده است1357) درمجموع طی سه سال

  به قسمت های دیگر تقسیم گردیده ) پارچه گردیده ( که سبب افزایش تعداد قرارداد ها گردیده است. 

)کم ویا زیاد شود( ، ارکاتی قابل تغییر بوده میتواند نابع مالی پالن تدم ت ها ، ضروریات وبراساس اولوی : دالیل

 . نیز مربوط به عوامل متذکره فوق بوده میتواند 1395 -1393بوجود آمده درطی سالهای  مالی  تغییرات

 ه نموده اند.پاسخ ارای 1396/5/22( مؤرخ 123ذریع استعالمیه شماره ) شعبات مربوطه  : پاسخ مرجع
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ج را به هفت الت از هر بخش توحید که  تثبیت احتیا به بخش مربوطه هدایت دهندوزارت محترم : سفارش

داری نمایند که سبب مشکالت وضایع شدن د خو تدارکات یک بخشوبه اعالن سپرده شود واز پارچه نمودن 

 بدست آید .وزمان معین  به وقت راشده  تعییناهداف  دی واقتصا پروسه طور، جلوگیری ، وقت 

  . خارج از پالن تدارکاتی پرچون خریداری ،(2)مشاهده

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

 الیکه درنه کدام مبلغ برای آن اختصاص داده شده است ، درح و ،صورت گرفته هیچ نوع تذکر بعمل نیامده است

 1395سال مالی طی  ( افغانی و22459631) مبلغ 1394، سال مالی افغانی (20726542مبلغ ) 1393سال مالی 

، ، اشاعه اعالنات ، البسه ، ظروف ( افغانی دربخش های مفروشات ، پرزه جات ، قرطاسیه22843581) مبلغ

 یک قرارداد 1395درسال  لومات شعباتنظربه مع ، اماحلوفه حیوانی بمصرف رسیده است  و کلب هاخوراکه 

 دو ،( افغانی46012999) جات به مبلغپرزه  قرارداد  (5) تعداد (،183267054به مبلغ )هفت الت مفروشاتی 

( 3672000) اعالنات تلویزیونی به مبلغ افغانی ، یک قرارداد (70108754) مبلغبه هفت الت قرطاسیه  قرارداد

 افغانی (89252314)به هفت الت  ظروف یک قرارداد افغانی و (20574170) ه مبلغالبسه ب افغانی ، یک قرارداد

ووالیات  سطح مرکز قراردادپرزه جات به 23تعداد (،77694161مفروشاتی به مبلغ ) قرارداد  (8، ) 1394،درسال 

به  کلبخوراکه  ( افغانی ، یک قرارداد21168793) قرارداد قرطاسیه  به مبلغ 6، ( افغانی21570491به مبلغ)

مبلغ قرارداد ظروف به  (5) وافغانی  (1744400) یک قرارداد البسه به مبلغ( افغانی، 3672000) مبلغ

 قرطاسیهقرارداد  5، ( افغانی315701142به مبلغ )مفروشاتی  قرارداد( 9)،  1393درسال  ،افغانی (14610875)

قرارداد البسه به  7، ( افغانی47245000) یونی به مبلغاعالنات تلویز قرارداد 11، افغانی (65145777) مبلغبه 

به سطح وزارت محترم دفاع  افغانی (46424169)قرارداد ظروف به هفت الت   4وافغانی ( 97651760) مبلغ

 .استه گردید قرارداد عقدملی 

 وجودی طی همین سال ها هیچ شعبه بنام خریداری های پرچون روهمچنان درتشکیل ریاست اکمال وخریدا

و وزارت مذکور دست به خریداری های پرچون زده است در حالیکه در جریان سال قرارداد ها نیز عقد  ندارند

 نموده است. 

مصرف  ضرورت عاجل نهادها،  و شنهادیریاست محترم اکمال وخریداری تحریرنموده که به اساس پ پاسخ مرجع:

 پالن تدارکاتی نگردیده است.شامل  مطابق صالحیت پولی آمراعطا صورت گرفته ، اما
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د خوخارج از پالن تدارکاتی های پرچون  ازخریداری شود تامیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده سفارش: 

عقد قرارداد تنظیم نمایند ، درصورتیکه کدام ضرورت عاجل  از طریقتمام ضروریات خویش را  داری نموده و

 ایجاد نمایند. محترم خریداری  مشخص پرچون در تشکیل ریاستباشدیک شعبه 

  .به منظور تقویه سیستم تدارکات رهنمودیبخشهای تدارکاتی و ارایه نظریات  بازرسیعدم  ،(3) مشاهده

وزارت که توسط تیم های مختلفه  تدارکاتی گزارش بررسیمعلومات شعبات مربوط هیچ نوع  بازرسی و قرار     

با وجود تقاضا ، بازرسی گردیده باشد، موجود نبوده اف بخش تدارکات،به منظور تقویه و انکش محترم دفاع ملی

های مکرر توسط هیئت موظف، گزارش و یا سندی که نشان دهندهء عملکرد مسئولین در قبال تقویه سیستم 

، و چنین نتیجه گیری می گردد که در بخش تدارکات، بازرسی قابل مالحظهء رار نگرفتتدارکات باشد ، بدسترس ق

جانب بخش های مربوطه راه اندازی نگردیده است تا سیستم تدارکات تقویه، نواقص و کمبودی های موجود از 

 اصالح گردد. 

 رهنمایی صورت نگرفته است . توسط هیچ بخش برای تقویت سیستم تدارکاتی کدام سفارش ویا  پاسخ مرجع:

، شود که برای تقویت سیستم تدارکاتمیده ات تکنالوژی ولوژستیک هدایت داتأمینبه معاونیت محترم : سفارش 

الزم است تا بازرسی های خاص راه اندازی و منجانب مفتشین داخلی وزارت محترم دفاع ملی پیشنهادات و 

جهت تقویه ملی  ون محترم تدارکاتیازکمیس نظریات جهت اصالح و بهبود سیستم ارائه گردد و در پیوند به آن

تا پروسه مطابق قانون تدارکات وطرزالعمل تدارکاتی به پیش برده  طالبه گرددکمک م و انکشاف سیستم تدارکات

 شود ، افزون بر آن توصیه می گردد تا برای کارمندان بخش تدارکات کورس های آموزشی در نظر گرفته شود. 

 احتیاج و نیازمندیتثبیت  ارزیابی روند 2.11

  اتثبیت نیازمندیهمعیار برای  در نظر نگرفتن، (1) مشاهده

ــعبات مربوط           شعبات مربوطنظربه بازرســی ومعلومات ش سی ومعلومات  ــعبات  موجود نبوده ، مندی ها ، معیارنیاز برای تثبیتبرای تثبیت  ،،نظربه بازر توســط ش

ضارات وعینیات به  تثبیت ، ترتیب ومختلفه نیازمندی های خویش را  ستیک اح ست لوژ وزارت محترم غرض ریا

محترم وزارت ارایه  به مقام منظوری و غرض مالحظه شــدتمام نیازمندیها  توحید از بعد ارســال میگردد ، توحید

 ) بورد منظوری Riqurement Approval Board (  BRA) به مجلس  محترم ی مقامتأیید از بعد میگردد، 

ستیکانیاز مندیها (  شافیکه  سی شد تمویل کننده پروژه های انک غرض منظوری  ،وزارت محترم دفاع ملی میبا

در فارمت تثبیت در فارمت تثبیت   ،پروســه تکمیل اســناد تثبیت احتیاج آغاز میگردد  ســیســتیکای تأییداز ارســال میگردد ، بعد

ساختمان ، ســاختمان احتیاج اجناس ، خدمات احتیاج اجناس ، خدمات  سایر مواردو ســایر موارد،  تثبیت احتیاج تثبیت احتیاج   ،، نمی گرددطبقه بندی وزارت  اولویت های اولویت های   ،،و 
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طی مراحل تدارکاتی آن آغاز طی مراحل تدارکاتی آن آغاز به ریاست اکمال وخریداری ارسال گردیده به ریاست اکمال وخریداری ارسال گردیده طرف شعبه عایده طرف شعبه عایده   زمان اززمان از  وقت ووقت و  که درکه در

سه تدارکاتی وبعد ازتکمیل پروســه تدارکاتی وکه که   ههددییگردگرد سهارزیابی دوباره به جلســه  هیأتهیأتیه نظریه نظراراارا  بعد ازتکمیل پرو  Procurement( PPA  ))  ارزیابی دوباره به جل

Approval Board )ــال  ) بورد منظوری تدارکات ــتیکا ارس ــیس   مورد عقدمورد عقد  دردر موافقه دونر از که بعد هدیگردس

 ..  صورت میگیرد صورت میگیرد   اجراأتاجراأتآن آن   قراردادقرارداد

طبقه بندی نشدن احتیاجات قناعت نموده  و ری بودن تثبیت احتیاج شعبات مربوطه به عدم معیا پاسخ مرجع:

 است.

ر منظو پالن تدارکاتی که درمرحله ابتدائی توسط دونر شود تامیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده  : سفارش

ده به ، تا بودجه اختصاص ش مطابق آن عیار سازند را به صورت کلی تطبیق وتمام فعالیت های خویش گردد می

 .پالن شده به طورکلی به مصرف برسدکه یمقاصد

 باقیمانده. شده ، مصرف شده و بودجه پیشبنی شده ، قرارداد ،(2) مشاهده

اقدامات الزم در رابطه به جذب تا  ،بعمل آمدهدر پالن استراتیژیک پنج ساله بخش تنظیم و اداره منابع تذکر      

 مالحظه می گردد،طوریکه به منظور مصرف بودجه صورت گیرد ، ولی ات تأمینمعاونیت محترم از جانب بودجه 

 توسط دونر و پالن تدارکاتی ( افغانی  درج 76،526،051،143پروژه ها به مبلغ ) تعداد از 1393در سال مالی 

( افغانی قرارداد 51813122052مبلغ ) از مبلغ پیشبینی شده جمعاً  یده بود،  ولیدمنظور گربودجه آن 

    ( افغانی باقیمانده است و به مصرف نرسیده . 24712929091دیده است و مبلغ )عقدگر

( افغانی شامل پالن تدارکاتی  60،591،587،191پروژه ها به مبلغ ) از تعداد 1394در سال مالی به همین ترتیب 

عقد ( افغانی 18588733337مبلغ ) جمعاًاما از مبلغ پیشبینی شده  بودجه آن منظور گردیده،توسط دونر  و

 است.  آن باقیمانده و به مصرف نرسیده( افغانی 42002853854و مبلغ ) صورت گرفتهقرارداد 

وتوسط ( افغانی شامل پالن تدارکاتی 61،395،519،483مبلغ )ها به ه پروژ تعداد 1395در سال مالی همچنان 

و  ،قرارداد گردیده عقد ( افغانی 44498207897مبلغ ) جمعاًاما از مبلغ پیشبینی شده  ، دونر منظور گردیده 

نسبت به سال های قبل وضعیت مصرف و  1395که درسال ، باقیمانده است ( افغانی 16897311586مبلغ )

 یک حدی بمصرف رسیده است . بودجه تا رات چشمگیری رونما گردیده ویتغی جذب بودجه متفاوت بوده ،

ها  قرارداد ت وزمان معینه ، تکمیل ننمودن اجناس وخدمات وها به وق عدم طی مراحل قرارداد پاسخ مرجع :

از جمله چالش های می باشد که به وقت وزمان معین وعدم مواصلت نمودن نیازمندیها توسط بخش های عایده 

 سبب عدم مصرف و جذب بودجه گردیده است. 
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 فهم را استخدام نموده و اشخاص مسلکی وکار به بخش های مربوطه هدایت دهند تاوزارت محترم : سفارش 

 .مکمل به مصرف برسد بودجه طور سعی نمایند که تثبیت احتیاج خویش را به وقت وزمان ترتیب تا

  . به شکل غیر دقیق و معیاری قرارداد ها تخمینیتثبیت قیمت ، (3)مشاهده 

 ،صورت نگرفتهدقیق و نظربه بازرسی اسناد بمالحظه رسید که توسط شعبه عایده تثبیت احتیاج معیاری      

عدم موجودیت کاپی صادره رسمی  ونهم استعالمیه های بدون تاریخ آبنام تثبیت احتیاج  صرف یک دوسیه را

از معیار های که درج  مثال گونهبه  گردد ، میدرج شرطنامه  معیارهابرویت آن شده که شرکت ها ترتیب  جواز

، کارکرد پنج ساله و  شرکت ها ی مالیئتوانا ی گردد ازشرطنامه برویت گزارش تثبیت احتیاج درج شرطنامه م

به وطلبی میگردد. اشدن د وددر صورتیکه که قیمت تخمینی دقیق نباشد خود سبب محد نامبرد،  قرارداد مشابه

قیمت تخمینی آن توسط مسئولین تثبیت گردیده و قرارداد حقیقی و قیمت  یکهها قرارداد از طور نمونه تعداد

به تفکیک  ول ذیلامبلغ صورت گرفته است، با تفاوت فیصدی باال و پائین از قیمت تخمینی در جد نهائی به چه

 پیشکش می گردد .  هر سال

 1395های سال  قرارداد(، تفاوت قیمت تخمینی و قیمت نهائی 13جدول شماره )

 فیصدی قیمت نهائی مناقصه قیمت تخمینی ـرادادنوع قـــ شماره

1 

هیزات اطفائیه ضرورت ریاست حاالت اضزاری وفوق قلم تج 5قرارداد 

 43 57,463,000 42,532,900 99,995,900 1395العاده وزارت دفاع ملی سال مالی 

قلم ترکاری قطعات مرکری وقول اردوی های  22قرارداد تهیه وتدارک  2

ماهه سال مالی  9ضرورت  (7LOTساحوی بشکل چهار چوبی بداخل )

1395 

161,708,137 83,542,884 78,165,253 52 

3 75,799,306 33,120,448 42,678,858 44 

تهیه وتدارک چوب سوخت اشپزخانه و بخاریهای قطعات مرکری وقول  4

ضرورت سال  (7LOTاردوی های ساحوی بشکل چهار چوبی بداخل )

 1395مالی 

135,677,762 50,631,386 85,046,376 37 

5 136,201,518 56,603,223 79,598,295 42 

قلم لوازم حمام ضرورت قطعات مرکری وقول اردوی های  9تهیه وتدارک  6

 1395ضرورت سال مالی  (7LOTساحوی بشکل چهار چوبی بداخل )
61,539,031 22,751,005 38,788,026 37 

7 58,448,129 33,378,792 25,069,337 57 

8 

ی های ساحوی قرارداد پاور پالنت ها وجنراتورهای مرکری وقول اردو

  1395ضرورت سال مالی   (7LOTبشکل چهار چوبی بداخل )

286,379,090 224,919,990 61,459,100 79 

9 187,895,783 108,756,953 79,138,830 58 

10 322,662,413 228,566,393 94,096,020 71 

11 229,362,438 139,589,063 89,773,375 61 

12 599,970,672 413,475,722 186,494,950 69 

13 751,583,132 573,273,991 178,309,141 76 

14 
قلم تجهیزات ومالزمه اطفائیه ضرورت ریاست حاالت  12قرارداد 

 74 16,650,000 48,350,000 65,000,000 1395اضطراری وفوق العاده وزارت دفاع ملی 

15 

 قرارداد  حفظ ومراقبت تعمیرات مرکزی وقول اردوی های ساحوی

 1395ضرورت سال مالی  (7LOTبشکل چهار چوبی بداخل )

279,213,299 245,647,718 33,565,581 88 

16 183,253,695 139,298,001 43,955,694 76 

17 312,816,394 277,683,082 35,133,312 89 

18 112,528,462 79,062,781 33,465,681 70 

19 223,598,673 187,092,812 36,505,861 84 

20 584,759,138 535,267,134 49,492,004 92 

21 739,808,209 560,408,209 179,400,000 76 

22 
جوره دریشی یونیفورم دیجیتلی باکیفیت ضرورت  160000قرارداد 

 62 34,880,000 58,080,000 92,960,000 1395قطعات مرکزی وساحوی اردوی ملی  
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 1394های سال  قراردادی و قیمت نهائی (، تفاوت قیمت تخمین14جدول شماره )

 فیصدی قیمت نهائی مناقصه قیمت تخمینی ـرادادنوع قــ شماره

1 
قلم مواد اعاشوی حبوبات ضرورت قطعات و  11قرارداد 

 41 127,921,167 88,130,724 216,051,891 تندر 203وتام های قول اردوی جزء

2 
رت ریاست ( قلم پرزه جات کیبل وشلتر ضرو 34قرارداد )

 46 68,619,780 58,826,720 127,446,500 مخابره ستردرستیز

3 

قرارداد یک قلم چوب سوخت بخاری های زمستانی بلوط 

 201وتامهای قول اردوی جزءمورد ضرورت قطعات و

 48 46,108,428 41,970,493 88,078,921 سیالب

4 
قلم مواد تحکیماتی صحرائی مورد ضرورت  20قرارداد 

 53 23,411,406 584,994,/ 49,996,400 اتل  205وتامهای قول اردوی زءجقطعات و

5 
( قلم رنگباب وکارتریج های رنگه ضرورت  20قرارداد )

 63 19,900,000 33,923,500 53,823,500 ریاست مخابره ستردرستیز

6 

قرارداد حفظ ومراقبت ایرکندیشن های قرارگاه قول اردوی 

 215ی داخل قول اردوی ، قرارگاه لوای سوم کندک ها

 43 17,000,006 12,755,889 29,755,895 میوند

7 

قرارداد حفظ ومراقبت جنراتورهای تاور تولی امنیت قرارول 

لوای دوم ضربتی کندک پنجم لوای اول وتعمیر سه منزله 

 57 15,500,000 20,824,000 36,324,000 اتل 205قول اردوی 

8 

تمام بارک های  قرارداد حفظ ومراقبت سیستم برق

گارنیزیون شوراب ، کندک های داخل گارنیزیون قول 

 68 12,618,338 26,821,058 39,439,396 میوند 215اردوی 

9 

قرارداد ترمیم وحفظ ومراقبت تاسیسات قرارگاه ق لوای 

وتامهای آن واقع والیت غزنی مربوط قول اردوی جزءسوم و

 63 12,500,000 21,613,645 34,113,645 تندر 203

10 

امورات ترمیم اساسی وحفظ  اجرایقرارداد تهیه مواد و

ساعته جیلرها شامل ق قوتهای زمینی ق  24ومراقبت 

 50 10,000,000 9,998,000 19,998,000 قوای هوائی ومرکز تعلیمی نظامی کابل مربوط تاسیسات .

11 

قرارداد حفظ ومراقبت تاسیسات کندک اول مقیم ولسوالی 

هفتم ،نهم کمپ سلورنا مربوط قول اردوی زرمت وکندک 

 53 6,187,850 6,930,550 13,118,400 تندر 203

12 

احجام پروسه کاری ترمیماتی  اجرایقرارداد تهیه مواد و

بالک ها ی ق قوای هوائی وکانالیزاسیون شرقی پوهنتون 

 70 6,473,248 14,829,740 21,302,988 قوای هوائی واقع خواجه رواش مربوط تاسیسات

13 

امورات ترمیم جاری وحفظ  اجرایقرارداد تهیه مواد و

ساعته لفت ها شامل سرویس لوکس شفاخانه  24ومراقبت 

 59 4,234,750 6,215,200 10,449,950 سردارداودخان برای مدت یکسال مربوط ریاست تاسیسات.

 54 2,556,880 3,052,803 5,609,683 اتل 205قلم قرطاسیه باب ضرورت قول اردوی  18قرارداد  14

   373,031,853 372,477,316 745,509,169 مجموعه  
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 1393های سال  قرارداد(، تفاوت قیمت تخمینی و قیمت نهائی 15جدول شماره )

 فیصدی قیمت نهائی مناقصه قیمت تخمینی ــرادادنوع قـ شماره

1 

قرارداد انتقاالت هوائی پرسونل اردوی ملی افغانستان بروش 

هارچوبی از مرکز به ساحات وبالعکس از طریق کمپنی های چ

ریاست لوژستیک  1393دلو 30الی  92خصوصی ازطریق اول حوت 

 59 592,642,544 857,046,535 1,449,689,079 احضارات وعینیات

2 
( قلم پرزه جات جدید اصلی با کیفیت وسایط 229قرارداد )

اردوی ملی مربوط  وتامهایجزءرنجرازکمپنی فورد ضرورت قطعات و

 48 376,957,210 348,059,542 725,016,752 ریاست لوژستیک واحضارات عینیات.

( قلم تجهیزات ارتباط ستراتیژیک شبکه ناک  ضرورت 44قرارداد ) 3

 43 222,804,600 169,540,607 392,345,207 ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی

کیت گراند امبوالنس مورد ضرورت  ( قلم  مالزمه طبی57قرارداد ) 4

 41 159,882,500 110,364,800 270,247,300 روغتون ها ومراکز صحی قوماندانیت صحیه اردو ستردرستیز

 مؤسساتوتامها جزء( قلم مفروشات ضرورت قطعات و24قرارداد ) 5

 34 149,131,417 76,334,506 225,465,923 وادارات اردو مربوط ریاست لوژستیک ستردرستیز

ادویه طبی وقایوی  ضرورت روغتون ها ومراکز  A( قلم  54قرارداد ) 6

 39 85,809,479 54,006,976 139,816,455 صحی قوماندانیت صحیه اردو ستردرستیز

ادویه پبنت ضرورت روغتون ها ومراکز صحی  D( قلم 54قرارداد) 7

 43 75,432,547 57,694,009 133,126,556 قوماندانیت صحیه اردو ستردرستیز

( قلم تجهیزات اطفائیه ومالزمه ضدحریق مورد ضرورت 28قرارداد ) 8

 46 66,864,000 56,135,980 122,999,980 ریاست حاالت اضطراری وفوق العاده 

قلم  33حاوی  m5قرارداد خریداری کمک های اولیه طبی بکس  9

 37 59,500,000 35,100,000 94,600,000 ملزمه طبی ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز

ومالزمه تحکیماتی صحرائی قطعات  وسایلقلم  17قرارداد  10

 38 50,179,950 31,305,050 81,485,000 وتامهای انجنیری مرکزی اردوی ملیجزءو

( قلم رنگباب وکارتریج ها ضرورت ریاست مخابره 45قرارداد ) 11

 42 48,016,200 35,415,800 83,432,000 ستردرستیز وزارت دفاع ملی

12 
جنراتور های دیزلی بدون صدا ضرورت  17قرارداد امورات تهیه 

وتامهای اردوی ملی بشکل استوک مربوط ریاست جزءقطعات و

 53 39,569,920 45,030,080 84,600,000 تاسیسات .

13 
( قلم پرزه جات اصلی وسایط فورد ایفرست از کمپنی 104قرارداد )

اردوی ملی مروبط ریاست لوژستیک  فورد ایفرست ضرورت قطعات

 55 37,342,665 46,053,225 83,395,890 احضارات وعینیات.

( قلم لوازم دفتری )قرطاسیه باب( ضرورت قطعات 44قرارداد ) 14

 40 31,552,000 20,960,645 52,512,645 وتام ها ی مرکزی اردو مربوط ریاست لوژستیک ستردرستیزجزءو

زات اطفائیه وحاالت اضطرار مورد ضرورت ریاست قلم تجهی 5قرارداد  15

 49 29,866,700 28,619,300 58,486,000 حاالت اضطراری وفوق العاده وزارت دفاع ملی

16 
قرارداد تخلیه وانتقال کثافات مایع وخشکه )قطعات فرقه خاص ، 

دیپوی های خیر آباد ق مکتب چهارگانه ق لوای دارالمان ق پوهنتون 

 54 23,435,000 27,065,000 50,500,000 غ داود( مربوط تاسیساتدفاعی کندک با

17 

قرارداد امورات تخلیه وانتقال کثافات مایع وخشکه شامل قطعات 

وکندک خاک جبار ، بت خاک  111محبس پلچرخی ، قرارگاه فرقه 

مرکز تعلیمی توپچی ، ق قطعه خاص وغیره  CFCمرکز تعلیمی 

 54 19,538,250 22,711,750 42,250,000 یسات.قطعات مرکزی  مربوط ریاست تاس

   2,068,524,982 2,021,443,805 4,089,968,787 مجموعه  

 

 ها ازقیمت فیصد قرارداد( %92الی ) ( فیصد%34) از 1393-1395طی سالهای ،گردید تذکر فوق طوریکه در

کن قیمت تخمینی دقیق تثبیت ( مم1ین ترعقد گردیده است، درین جا دو سوال مطرح می گردد، ئتخمینی پا
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پائین می باشد که داوطلبان آفر نهایت ( کیفیت اجناس و یا خدمات که ارائه گردیده است ، 2نگردیده باشد و یا، 

 پائین در تناسب به نرخ تخمینی ارائه نموده اند. 

 استخدام و که دربخش های عایده پرسونل مسلکی به بخش های مربوطه هدایت دهندوزارت محترم : سفارش 

را به شکل معیاری و واقعی انجام دهند، و در تثبیت قیمت تخمینی نیز دقت کامل بخرچ دهند، تثبیت احتیاج 

از بازار توسط کمیته تخنیکی و مسلکی تثبیت نرخ های واقعی  و قیمت تخمینی باید به اساس پروسیجر خاص

ن بر آن کمیته موظف کنترول از کیفیت اجناس و بعمل آید، افزو باال جلوگیری ین وئفیصدی پا از تا ،گردد 

خدمات ، باید دقت کامل بخرچ دهند تا جنس و یا امورات ساختمانی و خدمات را در مطابق به شرایط و معیار 

 های قبالً تعین شده در موافقتنامه قرارداد تدارک گردد. 

 (طلبیودامناقصه ) سیستم 2.12

  روش منبع واحدداد ها با وجود استفاده از ، تأخیر در عقد و طی مراحل قرار(1)مشاهده

عقد  1395الی  1393لی طی سالهای ماکه ازطریق روش منبع واحد  های قرارداد از نظربه بازرسی تعداد     

کتگی در چون استعجالیت ، ناغگی قطعات ، سبا وجود استفاده از روش منبع واحد و ارائه دالیل  گردیده است ،

، ماه سپری گردیده است (9)در بعضی موارد  حل و عقد قرارداد زمان طوالنی حتیمرا امورات محاربوی در طی

این در حالیست که وزارت محترم میتوانست در جریان این مدت از روش داطلبی باز پروسه تدارکات را به پیش 

ص نظر به ببرد که چنین عمل صورت نگرفته و تطبیق پروسه از طریق روش منبع واحد که مستلزم شرایط خا

جزئیات آن در جداول زیرین به تفکیک قابل مالحظه و دقت  ، ماه ها را در بر گرفته است،می باشدتدارکات قانون 

  می باشد. 

   1393طی سال مالی  منبع واحد( عقد قرارداد ها از طریق روش 16شماره ) جدول

 موضوع قرارداد شماره
قمت 

 قرارداد

تاریخ 

منظوری 

تثبیت 

 احتیاج

خ تاری

منظوری 

 منبع واحد

تاریخ 

منظوری 

 قرارداد

تاریخ عقد 

 قرارداد

مدت 

زمان طی 

مراحل 

 قرارداد

 مالحظات

1 

قرارداد امورات ساختمانی و 

هموار کاری جغل فرش 

 پارکینگ طیارات

 ماه 9مدت  1۰/9/1393 1/9/1393 22/5/1393 19/11/1392 7۰۰۰۰۰۰۰

یعنی بعد از منظوری 

تثبیت احتیاج و عقد 

ماه و  9داد مدت قرار

بعد از منظور منبع 

ماه طول  4واحد 

 کشیده است

2 
قرارداد امورات ساختمانی 

 هزار لیتره  96دوباب ذخیره 
 ماه 6مدت  22/5/1393 13/5/1393 7/2/1393 19/11/1392 235۰6۰45

طی مراحل قرارداد بعد 

از منظوری تثبیت 

ماه و  6احتیاج مدت 
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بعد از منظوری 

احد منبع و پیشنهاد

سه ماه طول کشیده 

 است

3 

قرارداد تهیه و اکمال مواد و 

پرزه جات جهت امورا حفظ و 

 مراقبت جنراتور های دیزلی 

36121۸24 15/2/1393 6/3/1393 29/7/1393 26/۸/93 
ماه و  5

 بیست روز

یعنی طی مراحل 

ماه  5تدارکات مدت 

بیست روز در برگرفته 

 است

4 
ات مایع و قرارداد تخلیه و انتقال کثاف

 آشا میدنی خشک و اکمال آب 
 سه ماه 1393/3/23  1393/3/23 1/11/1392 13۰۰۰۰۰

بعد از منظوری منبع واحد سه 

 گریددده  ماه طی مراحل

5 

قرارداد نشر اعالنات و 

اسپاتهای تبلیغاتی تصویری 

 1393سال 

 21/12/1392  1/1۰/1392 تاریخ ندارد 4۸6۰۰۰۰

مدت دو 

ماه و 

 بیست روز

د از منظوری منبع بع

روز در  2۰ماه  2واحد 

 برگرفته

6 

قرارداد نشر تبلیغات تصویر 

اردوی ملی توسط شبکه 

 تلویزیونی آرزو

 ماه 4 1/2/1393 1/2/1393 1/1۰/1392 //  4715۰۰۰

بعد از منظوری منبع 

واحد مدت چهار ماه را 

 در برگرفته

7 

قرارداد نشر تبلیغات تصویر 

اردوی ملی توسط شبکه 

 تلویزیونی تمدن

 سه ماه 4/7/1393 4/7/1393 1/1۰/1392 // 455۰۰۰۰

بعد از منظوری منبع 

واحد مدت سه ماه را 

 در برگرفته

۸ 

 اجرایقرارداد امورات تهیه و 

احجام پروسه کاری یک پایه 

 جنراتور

 سه ماه 2۸/3/1393 2۸/3/1393 2۸/12/1392 25/12/1392 2۸۰۰۰۰۰

طی مراحل تدارکاتی 

ماه را در مدت سه 

 برگرفته است

9 

قرارداد امورات تخلیه انتقال 

کثافات مایع و خشکه و 

 اکمال آب آشامیدنی

 یکسال 2۸/3/1393  2۰/3/1393  37۰۰۰۰۰

مدت یکسال طی 

مراحل طول کشیده 

 است.

1۰ 

 اجرایقرارداد تهیه مواد و 

احجام پروسه کاری تبدیلی 

پایه جنراتور لوای چهارم  3۰

 شنگ لوگر

45۰۰۰۰۰  14/3/1393  4/6/1393 
 2۰دو ماه 

 روز

بعد از منظوری منبع 

واحد دو ماه و بیست 

روز عقد قرارداد 

 گردیده است.

11 

قرارداد امورات تهیه مواد و 

احجام پروسه کاری  اجرای

ترمیم سه پایه دستگاه سرد 

 کننده 

24۰۰۰۰۰ 15/1۰/1392 2۰/1۰/1392  1/2/1393 
سه ماه و 

 ده روز

عد از قرارداد ب

منظوری منبع واحد 

مدت سه ماه و ده روز 

 در برگرفته است

12 
قلم پرزه جات  1۰1قرارداد 

 جدید اصلی 
32۰۸۰۰۰ 6/11/1392 ۸/11/1392  12/1/1393 

 4دو ماه 

 روز

بعد از منظوری منبع 

روز را  4واحد دو ماه و 

 در برگرفته 
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13 
( قلم تایر های 17قرارداد )

  جدید وسایط مختلف النوع
655۸9۸7۸۰ 1۰/1۰/1392  7/2/1393  3۰/6/1393 

 22ماه و  6

 روز

البته یکبار در 

دواطلبی باز و بعداً از 

طریق منبع واحد 

روز  22مدت شش ماه 

 در برگرفته

14 

( قلم پرزه جات 42قرارداد )

جدید اصلی ضرورت سال 

1393  

۸7435۰ 3/3/1393 5/3/1393  1393/7/2۸ 
 2۰ماه و  4

 روز

ماه و  4بعد از قرارداد 

روز عقد قرارداد  2۰

 شده است

15 

قرارداد امورات ترمیماتی و 

ساختمانی اضافه کاری تعمیر 

 سه منزله آبرسانی

215۰۰۰۰۰ 4/1۰/1392 1۰/12/1392  15/2/1393 
 5دو ماه و 

 روز 

قرارداد بعد از 

 2منظوری منبع واحد 

روز صورت  5ماه 

 گرفته

16 

ــر اعالن1قرارداد ) ات ( قلم نش

صویری  سپاتهای تبلیغاتی ت ا

شبکه  1393اردوی ملی سال 

 تویزیونی آینه

 ماه 4 3۰/1/1393 3۰/1/1393 1/1۰/1392 ندارد 44۰۰۰۰۰

بعد از منظوری مبع 

ماه بعد  4واحد مدت 

 عقد قرارداد شده 

17 

تی  ما ی م تر مورات  قرارداد ا

مانی  ــاخت باب دیپوی  52س

مهمات و پلچک های آن واقع 

 پلچرخی 

 ماه 4 14/5/1393 15/4/1393 2۰/2/1393 12/1/1393 513۰۰۰۰۰

بعد از منظوری تثبیت 

ماه و  4احتیاج مدت 

از منظوری منبع واحد 

مدت سه ماه عقد 

 قرارداد گردیده 

   1394( عقد قرارداد ها از طریق روش منبع واحد طی سال مالی 17شماره ) جدول

 موضوع قرارداد شماره
قمت 

 قرارداد

تاریخ 

ظوری من

تثبیت 

 احتیاج

تاریخ 

منظوری 

 منبع واحد

تاریخ 

منظوری 

 قرارداد

تاریخ عقد 

 قرارداد

مدت 

زمان طی 

مراحل 

 قرارداد

 مالحظات

 ماه 3 1/1۰/1393 14/4/1394 15/2/1394 ۸/9/1393 11۰96۰۸12 قلم ترکاری باب  16قرارداد  1

قراردادیکه توسط فیصله 

( مؤرخ 62شماره )

پروسه  15/2/1394

طلبی باز کنسل و از داو

روش منبع واحد منظور 

گردیده است و پروسه باز 

 2۸/12/1393آن تاریخ 

جهت منظوری به مقام 

 ارسال شده

      2۰469۸951 قرارداد هفت قلم میوه تازه  2

3 
قرارداد دو قلم لبنیات )تجم 

 مرغ و قیماق( 
136977354 3/9/1393 15/2/1394 3۰/9/1394 1/1۰/1393 

 13ماه  7

 روز

 ماه 3 1/1۰/1393 14/4/1394 15/2/1394 3/9/1393 2۰469۸951 قرارداد هفت قلم میوه تازه 4

 3۰/9/1394 2۰/4/1394 15/2/1394 3/9/1393 377۸31۰61 قرارداد یک قلم نان خشک 5
 5ماه  3

 روز
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   1395طی سال مالی  منبع واحد( عقد قرارداد ها از طریق روش 1۸شماره ) جدول

 موضوع قرارداد مارهش
قمت 

 قرارداد

تاریخ 

منظوری 

تثبیت 

 احتیاج

تاریخ 

منظوری 

 منبع واحد

تاریخ 

منظوری 

 قرارداد

تاریخ عقد 

 قرارداد

مدت 

زمان طی 

مراحل 

 قرارداد

 مالحظات

1 

قرارداد مواد ترمیمات شبکه 

برق چهار اطراف حوض 

اطراف مسجد سابقه وزارت 

 دفاع ملی

1۰4۰۰۰۰ 23/1۰/1394 9/12/1394 3۰/3/1395 3۰/3/1395 
 2۰ماه  3

 روز

بعد از منظوری منبع 

واحد الی عقد قرارداد 

روز در بر  2۰ماه  3

 گرفته است

2 

قرارداد خدمات حفظ و 

مراقبت تداد یک قلم ماشین 

(MRI ) 

 3/4/1395 3/4/1395 2۰/12/1394 ندارد 11۰۰۰۰۰
 13ماه  3

 روز

یعنی مدت سه ماه و 

روز پروسه منبع  13

 احد طول کشیده و

استعجالیت ،  هیأتاستعالمیه های  علت اینکه قرارداد از طریق روش منبع واحد عقد گردیده است، در پاسخ به 

ناغگی قطعات وسکتگی درامورات محاربوی عنوان گردیده است، اما نظربه بازرسی قرارداد ها درطی مراحل آن 

بخش گی ونه سکتگی محاربوی موجود بوده، عجالیت ، ناغاستن کافی سپری گردیده است که نه درآمدت وزمان 

بی باز پروسه را طی مراحل نمایند که چنین عمل وطلطریق دا های تدارکاتی میتوانست درهمین مدت وزمان از

صورت نگرفته و دالیلی که در مورد تطبیق پروسه تدارکات از طریق روش منبع ارائه گردیده است ، غیر موجه 

 . پنداشته می شود

مطابق به قانون  ازطریق روش منبع واحد قرارداد عقددر سفارش می گردد ،  دفاع ملی وزارت محترمبه : سفارش 

و سعی گردد قرارداد ها با استفاده از روش  صورت گیرد تدارکات با نظر داشت شرایط مندرج قانون اجراأت

و ا نیز مهیا می نماید، اجراأت بعمل آید ، داوطلبی باز که باعث کاهش هزینه دولت می گردد و ضمینه رقابت ر

 در طی مراحل از طریق روش منبع واحد نهایت کوشش گردد تا جلو گیری بعمل آید. 

 مدیریت قرارداد هاسیستم  2.13

 .و حصول اطمینان از صحت و سقم صورت حساب بانکی داوطلبان ییدتأئعدم ، (1) مشاهده

  استتمنت ، کهبمالحظه رسید 1394و 1393طی سالهای  هیأت ربازرسی قرارداد های شامل پالن کا قرار     

 هیأتتوسط  یتأیید غرض صحت بودن و رسماً باره  یکتعداد آن دو ارائه گردیده، داوطلبان که از جانببانکی 

یعنی هیچ پرسش تعداد ازقرارداد ها برعکس عمل صورت گرفته است  طه ارسال گردیده ووارزیابی به بانک مرب

  ؟ یا خیردرست است ارائه شده توسط داوطلبان بانکی  صورت حسابیا آصورت نگرفته است که  کبان زباره ا دو
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درمواد طرزالعمل تدارکاتی آن  وقت موجود نبوده  چنین موضوع شعبات مربوط تحریر نموده که  پاسخ مرجع:

 است. 

، بهتر خواهد بود ارزیابی هیأتش گزار نظر اصالحی پیشنهاد می گردد، قبل ازتکمیلبه وزارت محترم سفارش: 

طی استعالم رسمی طالب  کاز بان که به منظور حصول اطمینان از صحت بودن صورت حساب بانکی داوطلبان

اطمینان حاصل گردد، چون تجارب نشان داده است که  صورت حساب بانکیصحت بودن  از ومعلومات گردد، 

اسناد تکمیل کرده نمی توانند، متأسفانه دست به جعل و تذویر یک تعداد داوطلبان که شرایط مندرج شرطنامه را 

می زنند که چنین عمل باعث خدشه دار ساختن روند تدارکات و عدم شفافیت پروسه می گردد، افزون بر آن 

می نماید و سبب تلف شدن رقابت سالم تدارکاتی را محدود ساخته و اعتماد داوطلبان باالی دولت را ضعیف 

 می گردد.  نیزاوطلبان سایر د حقوق

  . طلبانودا تضمین آفر عدم موجودیت شواهد و مدارک مبنی بر ارائه، (2)مشاهده 

، که  پول نقد در نظر گرفته شده است 1394و1393ای سال ه در تضمین آفر هبه تحریر شعبات مربوط نظر     

ت های که درداوطلبی اشتراک نموده به شرکتضمین آفرها دوباره مستردی  وپول نقد مربوط به تسلیمی اسناد 

یاخیر؟  عملی گردیده است یا پروسه واقعاًکه آ گردد،معلوم تا اسناد طی سالهای متذکره موجود نبوده ،  بین در

؟ وجوه که برای تضمین آفر در نظر گرفته شده است مطابق شرطنامه ارائه گردیده است یا خیر مقدار یعنی 

 شفافیت وجود داشته باشد. حسابدهی  بوده و در مراحل تدارکاتیبانکی ( زمانت  وتسلیمی آن )نقدا ویا

موصوف آن نزد  اسناد معتمد تسلیم وبه پول نقد درآن وقت  که تحریر نموده هوطشعبات مرب  : پاسخ مرجع

 .تبدیل گردیده است ، ومعتمد نیز فعال موجود نبوده میباشد

اشتراک کننده بصورت  شود که تضمین آفر شرکت هایمی به وزارت محترم دفاع ملی هدایت دادهسفارش: 

بخاطرحسابدهی  آینده صورت گیرد که در رسماَآن  دپول نقد هم باشد داد وست اگر،  گردد ضمانت بانکی ارایه

 باشد . یت وجود داشتهشفاف

   . به منظور تثبیت کیفیت اجناس در معاونیت مادی و لوژستیکپالن نبود ، (3)مشاهده

به سطح معاونیت محترم مادی تخنیکی به سطح معاونیت محترم مادی تخنیکی مواد که درپالن تدابیری یکساله مواد که درپالن تدابیری یکساله   ربه به معلومات شعبات مربوطه وربه به معلومات شعبات مربوطه ونظنظ          

ستیک ستیکولوژ شخص   ولوژ شخص برای ثبت کیفیت پالن م شاف تطبیق پالن های بنام بنام برای ثبت کیفیت پالن م شاف تطبیق پالن های انک به ترتیب آن متعهد به ترتیب آن متعهد ، ، کیفیت کیفیت   تأمینتأمینانک

ست ، ست ،گردیده ا ستگردیده ا ستکه پالن مذکور ترتیب نگردیده ا صرف اطمینان صرف اطمینان   موادمواد  اجناس واجناس ووزارت محترم درزمان انتخاب وزارت محترم درزمان انتخاب   که پالن مذکور ترتیب نگردیده ا

ــل مینمایند صل مینمایندحاص ــط یکی از  : که: کهحا سط یکی ازانهم بیرون از وزارت محترم توس وزارت محترم دراین وزارت محترم دراین   که از طرفکه از طرف  ادارات دومیادارات دومی  انهم بیرون از وزارت محترم تو
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لحاظ لحاظ   ازاز  د راد راوتمام مشکالت موجووتمام مشکالت موجومیبود میبود   ءء، تا وزارت خود کفا، تا وزارت خود کفا  استاست  گرفته نشدهگرفته نشدهعرصه هیچ نوع اقدامات رویدست عرصه هیچ نوع اقدامات رویدست 

 ..  تثبیت کیفیت اجناس ومواد رفع مینمود تثبیت کیفیت اجناس ومواد رفع مینمود 

 قناعت دارند.قناعت دارند.تثبیت کیفیت تثبیت کیفیت شعبات مربوطه به عدم موجودیت پالن شعبات مربوطه به عدم موجودیت پالن     پاسخ مرجع:پاسخ مرجع:

، اجناس، وسایلخریداری جهت  ترتیب و که پالن تثبیت کیفیت راشود، میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

 ت گیرد.صور جنس تثبیت کیفیتبه شکل درست  تادر منصهء تطبیق قرار دهد ،  موزش پرسونلآ تعلیم و وسایل

  

 سال و به تفکیک قرارداد قراردادها  طی مراحل و عقد تدارکات،سیستم ارزیابی  2.14
 

 (1393سال  مربوط های بازرسی قرارداد)
 

شرکت  آفر عدم ارایه ویکی از شرکت های شامل داوطلبی  میان آفر شرکت برنده قیمتتفاوت ، (1)مشاهده

  مذکور. 

 27/6/1393الی  27/2/1393از تاریخ  1393رنگ باب و کارتریج ضرورت سال ( قلم 45قرار بازرسی قرار داد )     

 یا نوین عقد گردیده است .(  افغانی با شرکت ستاره آس48،016،200به مبلغ )

ه قیمت نازل توسط فروشگاه که از آنجمل ،در داوطلبی قرارداد متذکره تعداد هفت شرکت اشتراک نموده است

محترم ارزیابی نسبت عدم موجودیت توانایی  هیأتاما  است ،گردیده افغانی ارائه  ( 39،952،500)مبلغ  وارسته

، و در خواستی ابتدائی بنام شرکت فروشگاه وارسته بوده ولی در  درج ننمودن نام کشور تولید کننده در آفرمالی، 

فروشگاه وارسته ت شرک نموده و فیصدی هر شرکت نیز واضح نگردیده است که آفر امضاءآفر سه شرکت مشترک 

اسناد توانایی مالی را در ضمیمه ارائه شرکت متذکره مالحظه گردید اسناد طوریکه  خوانده است ، غیرجوابگورا 

( مؤرخ 62شماره )بین اسناد موجود نبوده است ، که ذریعه استعالمیه  درولی آفر شرکت فروشگاه وارسته  ، نموده

فر شرکت مذکور غیر برویت آن آ ارزیابی قلم داد گردیده و هیأتوسط تا مواردیکه تبعمل آمد  پرسش20/1/1396

توسط مسؤول بخش نموده که آفر متذکره  درجواب تحریرخش مربوطه ب اماجوابگو خوانده شده مالحظه گردد ، 

 .ارائه نگردید هیأتبه  و نمی باشد،موجود های قرارداد  فعالً در البالی دوسیه قبلی تسلیم داده نشده و

( قلم پرزه جات کیبل 39تعداد ) داوطلبی دیگری آفر گشائی در روز بعد از(  22 ) مدتفروشگاه وارسته مچنان ه 

قرارداد گردیده  ، و برنده اشتراک نموده وتمام معیارات راتکمیل نموده ( افغانی 77.623.000به مبلغ )و شلتر 

 است .
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واجد شرایط بودن شرکت  شرکت فروشگاه وارسته و ،فرآو ارایه ، عدم موجودیت مالی نظربه موجودیت توانائی

 میباشد . موجود ( افغانی تفاوت قیمت 8063700مبلغ )، ( یوم 22درداوطلبی بعدی مدت )

نسبت نبودن مسؤول آنوقت تحریر نموده که نسبت نبودن مسؤول آنوقت تحریر نموده که   بهبه  از عدم ارایه اسناد شرکت وارستهاز عدم ارایه اسناد شرکت وارسته  مربوطهمربوطه  ههشعبشعب    پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :
   تسلیم داده نشده است .تسلیم داده نشده است .  ماًماًبعدی رسبعدی رسل ل اسناد متذکره به شخص مسؤواسناد متذکره به شخص مسؤو

درصورتیکه آفر شرکت فروشگاه وارسته موجود باشد ، شود میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده : سفارش 

یک نقل آفر متذکره ارایه در غیر  ،داشته باشد ، وجودو نواقص فوق الذکر که توسط هیئت ارزیابی قلمداد گردیده

و به هیئت ارزیابی توصیه گردد تا درآینده از  تحصیل ستاره آسیا نوین ازشرکت( افغانی 8063700مبلغ ) آن

 که تمام اسناد حامی داوطلبی ها را ،وخریداری هدایت دهندبه ریاست محترم اکمال  و داری أت خوداجراهمچو 

 غرض حسابدهی جابجا نمایند.  ها ایلف در نموده و نشانی شد طور منظم شماره گذاری، امضاء و

یب ، نرخ گیری ابتدائی غیر معیاری و عدم دقت در ترتداوطلبان عدم تائیدی صورت حساب بانکی، (2)مشاهده

 و ارائه مشخصات جنس مورد نیاز. 

قرار بازرسی قرارداد پنج قلم تجهیزات اطفائیه ضرورت ریاست حاالت اضطرار فوق العاده برای سال مالی      

 30/6/1393افغانی از تاریخ  -29866700مبلغ/ یمت مجموعیباشرکت تجارتی مجتبی علی حمزه به ق 1393

 : میباشد برای مدت سه ماه عقد گردیده است.   نواقص ذیل را دارا

 ارزیابی  هیأتبانکی ارایه میدارد بخاطر صحت بودن آن دوباره  توسط  استتمنتشرکت که  طلبیداو در

بتاریخ را فغانی استتمنت بانکی ا -43000000/شرکت برنده مبلغپرسش بعمل آید ، که  کازبان

که بعداً جهت صحت و عدم صحت صورت حساب بانکی و همچنان از ، ارایه نموده است  4/4/1393

س ئیی رامضاءبدون تاریخ و نمبر به شخص که موجودیت پول فزیکی در همان تاریخ ذریعه استعالمیه 

جواب چنین به  10/4/1393ربوطه  بتاریخ از افغان یونایتد بانک پرسش بعمل آمده که بانک م ، خریداری

از  ، «محترما شرکت محترم مجتبی علی حمزه صورت حساب شان صحت میباشد »: تحریر داشته است

ارزیابی باید ازموجودیت پول  هیأتام معلومات مشخص ارایه نکرده است ، پول فزیکی کدموجودیت 

 قناعت نموده است .  کص باندرهمان تاریخ اطمینان حاصل مینمود ، اما به جواب ناق

  شعبات عایده مکلفیت دارند بخاطر تثبیت قیمت ابتدائی ازچند شرکت نرخ گیری نمایند ، درحالیکه

بدون صورت گرفته است ،  به اساس آن نرخگیری ابتدائیاستعالمیه های که شعبه عایده به همین منظور 

شرکت ها ضمیمه  اپی جوازکگردیده است ،  همان شرکت که نرخ ابتدائی اخذ از بوده ونمبر و تاریخ 

 -29866800/افغانی بوده اما عقد قرارداد به مبلغ - 58486000/تخمینی مبلغقیمت  ،  است نگردیده
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داد شده از کیفیت خوب برخوردار یا جنس قرار، اینتر از قیمت تخمینی میباشد ئفیصد پا( 49) افغانی که

 تعداد سه 7/4/1393رخ ؤدر جلسه آفر گشایی م بوده است ،غیر واقعی  وده و یا هم قیمت تخمینیب

بعد از ارزیابی جوابگو خوانده شده )شرکت تجارتی برادران  نموده که آفرهرسه شرکتاشتراک   شرکت

، شرکت تجارتی ارایه داشته  نرخافغانی  -44172180/مبلغبه امریکا ئی و فرانسوی ، فیض هندوستانی 

و شرکت تجارتی امیر حسیب  نرخ ارایه داشته افغانی -29866700 /لغمجتبی علی حمزه چینائی مب

 نرخ ارایه کرده است . افغانی 42270200/روسی و فرانسوی مبلغ

 بدون نمبر عنوانی ریاست حاالت اضطرار درانتخاب  21/4/1393 مؤرخ ریاست خریداری طی استعالم

 23/4/1393 مؤرخ( 94شماره )توب ذریعه مکوکیفیت جنس پرسش بعمل آورده ، که در جواب  کشور

هیئت  2/3/1391 مؤرخ( 985انریاست محترم ذریعه مکتوب نمبر )  یده است قبالَدچنین تحریر گر

توظیف شده ان مقام محترم )اسم کمپنی و نام کشور از طرف شعبه عایده قید اسناد نگردیده )کلمه 

 تأییدایند مجاز نمی باشند( تحریر و وارد نم تأثیرمعادل( در صورتیکه به کیفیت و مشخصات جنس 

 گردیده است.

ریاست حاالت اصظرار بطور واضح و مشرح مشخصات و کتالک ارایه نموده است در صورتیکه شرکت های  أبن

درج متن استعالم ارسالی شما حاضر به اکمال پنج قلم جنس مطابق  7/4/1393 مؤرخاشتراک کننده افر گشایی 

گردیده  جنس چینائی ارزیابی شده قبول وعقد است. تأییدده شعبه عایده باشد مورد کتالک و مشخصات ارایه ش

 نازل باشد. برنده میباشد . نه اینکه قیمت است ، وشرکت برنده نظربه مواد قانون شرکت ارزیابی شده

 قناعت نموده است .قناعت نموده است .  موجودهموجودهبه نواقص به نواقص   ههشعبات مربوطشعبات مربوط  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

 در استعالم که غرض شفافیت کار هر دهند تاترم اکمال وخریداری هدایت به ریاست محوزارت محترم سفارش: 

 رسماَ مکمل جواب خواسته درغیر آن  مطلوبه آن طور و صادر رسماَریاست داده میشود باید  بیرون از داخل و

 قراردادعقدگردد. اَبه قانون درنظرگرفته شود، بعد باال نظر ین وئمستردنمایند ، کیفیت وفیصدی پا

صورت حساب بانکی در تعداد چند یک نواقص در طی مراحل اسناد تدارکاتی و در نظر گرفتن  ،(3)هدهمشا

 داوطلبی. 

 1393قراربازرسی قرارداد هفت قلم ماشین آالت تشخصیه طبی بخش چشم ضرورت روغنتون برای سال مالی 

الی برای  2/3/1393از تاریخ  افغانی - 48925000/مبلغ مجموعیباشرکت تجارتی آرین پکتین سهار لمتد به 

 مدت شش ماه عقد گردیده است . 

 درطی مراحل قرارداد نواقص ومشکالت ذیل موجود بوده است .
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  شعبات عایده مکلفیت دارند بخاطر تثبیت قیمت ابتدائی ازچند شرکت نرخ گیری نمایند ، اما شعبه عایده

تدائی صورت گرفته است ، بدون نمبر و به همین منظور استعالمیه های که به اساس آن نرخگیری اب

شرکت ها ضمیمه نگردیده  جواز همان شرکت که نرخ ابتدائی اخذ گردیده است ، کاپی از تاریخ بوده و

 .است

  آفر های شرکت آفر های شرکت های بازنده بخاطر حسابدهی باید نگهداری شود اما شعبات مربوطه 

 .  است نگردیدهارایه  هیأتبه را بازنده  های 

  شده  قراردادکه ماشین آالت  از اما جابجا شده است ،اسناد گمرکی ماشین آالت در دوسیه یک تعداد

 که شامل پالن کار هیأت میباشد قلم ماشین آالت تشخصیه طبی 13اسناد در قرارداد  ،  همیننمی باشد 

 ارایه شده است . جابجا ونیز 

  دو قلم ، است  مسؤولشخص  امضاءمیباشد بدون جدول مشخصات قرارداد عقد شده که ضم قرارداد

ماشین آالت شماره اول و پنجم مطابق مشخصات شرطنامه در آفر شرکت برنده ارایه نگردیده است که 

 قلم جنس در بازار موجود نبوده و فعالَ  شرکت مذکور در آفر خویش در نوت تحلیل کرده که این دو

ی از ئدر حالیکه در نرخگیری ابتدا، آن ارایه گردیده است  معادل بنأکمپنی این جنس را تولید نمیکند 

 جنس در بازار موجود بوده است.وارایه گردیده نرخ گرفته وشده  تعیینتوسط هیئت بازار 

 40712000/قرارداد مشابه مبلغ، افغانی  -14540000/نظر به معیارات شرطنامه توانایی مالی مبلغ- 

شرکت توانایی مالی  گردیده ، اما تعیینافغانی  - 87240000/افغانی کارکرد پنج ساله مبلغ

و  2/11/1392 مؤرخدالر  -13664مبلغ/ و 7/11/1392 مؤرخدالر امریکایی  - 200300/مبلغ

استتمنت بانکی ارایه کرده و عین استتمنت بانکی در قرارداد  24/10/1392 مؤرخافغانی  - 575425/مبلغ

شده نظر به  تعیینارایه گردیده است که در آن قرارداد معیارات نیز قلم ماشین آالت تشخصیه طبی  13

افغانی  -23016000/افغانی سوابق کاری یا قرارداد مشابه مبلغ -8220000 /شرطنامه توانایی مالی مبلغ

گردیده بود در حالیکه توانایی مالی از طرف  تعیینافغانی  -49320000 /و معامالت پنج ساله مبلغ

قرارداد  هردو ده برای یک قرارداد کفایت میکند ، اما درردیده صرف معیارات تعیین ششرکت که ارایه گ

نظرنگرفته است ، آفر شرکت  در ارزیابی انرا هیأت که عین شرکت برنده است محاسبه گردیده است .

( 112)شماره حکم را مطابق ارزیابی میبایست شرکت مذکور  هیأتمذکور غیرجوابگو بوده است 

مبلغ  قانون تدارکات تضمین آفرشرکت 29و 49نظربه ماده  و به محرومیت معرفی ، تدارکاتی  طرزالعمل

 .اند  انجام نداده را که چنین کار،  مینمود  طبض را باید( افغانی 1644000)

افغانی که در سالهای گذشته در وزارت  - 37000000/قرارداد های مشابه از طرف شرکت ارایه گردیده مبلغ

بعضی قرارداد های مشابه دیگر نیز ارایه گردیده که به زبان انگلیسی بوده که با  ،داد داشته فاع قرارمحترم د
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خارجی عقد گردیده است و نظر به معیارات شرطنامه باید به زبان های دری و پشتو ترجمه میگردید  مؤسسات

عدم صحت آن توسط هیئت  یدی آن با مراجع مربوطه جهت صحت وأیدر رابطه به ت وچنین نشده است که 

 ید نگردیده است. أیارزیابی ت

 متذکره قناعت داشته است .متذکره قناعت داشته است .به نواقص به نواقص مربوطه مربوطه شعبات شعبات   پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :
 

آرین پکتین سهار شرکت  ازرا افغانی  (1644000) شود که مبلغمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

 استعالم که غرض شفافیت کار هر ،بخش های مربوطه ارزیابی و هیأت گردد، تاارزیابی توصیه  هیأتبه  و تحصیل

 در منظم نشانی شد و شرکت های بازنده طور صادرگردد، آفر رسماَمیشود باید  صادرریاست  زبیرون ا داخل و در

 ها جابجا گردد. فایل

  که باعث خریداری ها بیش از حد گردیده است. عدم تثبیت احتیاج دقیق و معیاری، (4)مشاهده

( 1،700،000،000به مدت چهارماه به مبلغ)30/6/1393یل باب ازتاریخ ئقلم ا (21) بازرسی قرارداد ارقر     

 شرکت بغالن نوین عقدگردیده. و افغانی باشرکت های تجارتی مبارک ممتاز

که مشکالت ونواقص ذیل درپروسه طی مراحل ، سیستم تدارکاتی در ریاست اکمال وخریداری وتحویلدهی آن 

 : دانی عمومی لو ژستیک بمالحظه رسید قرار ذیل میباشد درقومان

  یل ئآ تعداد از ، و صورت نگرفته،  تثبیت نیازمندی دقیق  نگردیدهبرای تثبیت احتیاج  معیارات استفاده

فتاب دردیپوی ممر تحت آ 1396اکنون برج سوم سال باب که ازحد نیاز اضافه ترخریداری گردیده وتا

 :قرار ذیل میباشد میباشد و مصرف نگریده ، که جزئیات آن  ءروبه انقضا آن نیزذخیره گردیده وتاریخ 

( 796863( توزیع شده )2061056( اکمال شده )2061056امارتی بیلری اصل قرارداد ) 40/15 ئیلمبال -1

 ( کیلو .1264193موجود فعلی )

( 16902( توزیع شده )201225)( اکمال شده 201225امارتی بوشکه یی اصل قرارداد ) 40/15 ئیلمبال -2

 ( کیلو.184323موجود فعلی )

( موجود 80230( توزیع شده )280549( اکمال شده )280549امارتی بیلری اصل قرارداد ) 30/10 ئیلمبال -3

 (کیلو.200319فعلی )

 (36200( توزیع شده )280549( اکمال شده )280549امارتی بوشکه یی اصل قرارداد ) 30/10 ئیلمبال -4

 ( کیلو.244349موجود فعلی )

( موجود فعلی 50854( توزیع شده )148000( اکمال شده )150000سیائیل آمریکای بیلری اصل قرارداد ) -5

 (کیلو.97146)
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(موجودفعلی 143000( توزیع)144000(اکمال شده )150000هایدرولیک آمریکایی بیلری اصل قرارداد)-6

 (کیلو.1000)

( موجود فعلی 32618( توزیع شده )100000(اکمال شده )100000اصل قرارداد) گریس طوب آمریکایی سطل-7

 ( کیلو.67382)

( 62648( توزیع شده )200000(اکما ل شده )200000انتی فریزخالص آمریکایی بوشکه یی اصل قرارداد)-8

 ( کیلو .137352موجود فعلی )

( موجود 55739( توزیع شده )91440کمال شده )( ا95032آمریکایی بوشکه ئی اصل قرارداد ) %60انتی فریز  -9

 (کیلو.35701فعلی )

برج سوم سال  مؤرخالی اکنون 1393یل باب اکمال شده مقدارکم آن مصرف که ازسال ئا درمدت سه سال از -

 مقدار تثبیت احتیاج ، قرارداد شده ، اکمال شده ، توزیع شده وباقیمانده است . با1396

 

 

خریداری ودردیپوی  1393یل باب که درسال ئآوجودیت ، نگهداری م، نشان دهندهء  (1شماره ) تصویر

 فتاب وسردی زمستان امبارگردیده وتا الحال توزیع نشده ودرشرطنامه مدت انقضای آن نیزازممر تحت آ

 شده است . تحریرسال  2-3
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 در خریداری و 1393باب که درسال  ائیلنگهداری مالحظه می گردد، موجودیت و  (3و 2در تصویر شماره )

و مصرف نگردیده، در حالیکه توزیع  تا اکنون فتاب وسردی زمستان امبارگردیده واشعهء آ دیپوی ممر تحت

 . تذکر بعمل آمده استسال  3-2 از شرطنامه مدت انقضای آن نیزنظر به 
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 2017الی ماه یازدهم سال  ئیل باب می باشد که ا مدت انقضای نشان دهندهء تاریخ و (،4شماره )تصویردر 

 است . در نظر گرفته شده

خریداری ودردیپوی ممر  1393باب که درسال  ائیلنگهداری موجودیت و  فوق، (5در تصویر شماره )

فتاب وسردی زمستان امبارگردیده وتا الحال توزیع نشده ودرشرطنامه مدت انقضای آن اشعهء آ تحت

 فته شده است .سال گ 3-2 از نیز
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 قرار ذیل معلومات ارائه گردیده است. باب اکمال شده وتوزیع شده  ائیلاحصائیهء 

زیع شده ( کیلو تو2061056( کیلو اکمال شده )2061056امارتی بیلری اصل قرارداد ) 40/15 ئیلمبال •

 ( کیلو .1264193( کیلو موجود فعلی )796863)

وزیع شده ( کیلو ت201225( کیلو اکمال شده )201225ارداد )امارتی بوشکه یی اصل قر 40/15 ئیلمبال •

 ( کیلو.184323( کیلو موجود فعلی )16902)

ع شده ( کیلو توزی280549( کیلو اکمال شده )280549امارتی بیلری اصل قرارداد ) 30/10 ئیلمبال •

 (کیلو.200319( کیلو موجود فعلی )80230)

وزیع شده ( کیلو ت280549( کیلو اکمال شده )280549داد )امارتی بوشکه یی اصل قرار 30/10 ئیلمبال •

 ( کیلو.244349( کیلو موجود فعلی )36200)

( 50854( کیلو توزیع شده )148000( کیلو اکمال شده )150000سیائیل آمریکای بیلری اصل قرارداد ) •

 (کیلو.97146کیلو موجود فعلی )

( 143000( کیلو توزیع)144000لو اکمال شده )( کی150000هایدرولیک آمریکایی بیلری اصل قرارداد) •

 (کیلو.1000کیلو موجودفعلی )

( کیلو توزیع شده 100000( کیلو اکمال شده )100000گریس طوب آمریکایی سطل اصل قرارداد) •

 ( کیلو.67382( کیلو موجود فعلی )32618)

( کیلو توزیع 200000( کیلو اکما ل شده )200000انتی فریزخالص آمریکایی بوشکه یی اصل قرارداد) •

 ( کیلو .137352( کیلو موجود فعلی )62648شده )

( کیلو توزیع شده 91440( کیلو اکمال شده )95032آمریکایی بوشکه ئی اصل قرارداد ) %60انتی فریز  •

 (کیلو.35701( کیلو موجود فعلی )55739)

گردیده  تعیینارات که درشرطنامه وبدون درنظرداشت اصل نیازمندی معیبرعالوه آن نسبت تثبیت احتیاج دقیق 

خوانده نشده است  است داوطلبی  رامحدود ساخته است ، یعنی هیچ آفر ازشرکت های اشتراک کننده جوابگو

فسخ ونظربه اظهارات وزیر صاحب  نیز به اساس حکم رئیس صاحب جمهور شرکت برنده که قرارداد آفر صرف از

زه بافساد اداری با اداره لوی سارنوالی توسط سه ارگان امنیتی تعداد موافقت نامه مبار امضاءدفاع ملی درمجلس 

 ازقراردادها را به سارنوالی اختصاصی محول ساخته که ازآن جمله قرارداد متذکره نیز شامل آن میباشد .

 پیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش، مرجع مربوطه و شعبات ذیربط ابراز قناعت نموده است. پیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش، مرجع مربوطه و شعبات ذیربط ابراز قناعت نموده است.   پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

 



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

53     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

قسمیکه در جریان بازرسی پیرامون مصرف و توزیع عاجل آن از جانب هیئت هدایت داده شده است، سفارش: 

برای  هر چه عاجل که درترتیب تثبیت احتیاج دقت کامل نموده ویک بار دیگر از وزارت محترم تقاضا می گردد، 

 .نرود پول مصرف شده به حدر و ددنگرء تاریخ آن انقضا، تا باب باقیمانده پالن توزیع ترتیب گردد ائیل

عدم اصالح اشتباه محاسبوی در آفر ارائه صورت حساب بانکی که تاریخ آن اعتبار نداشته، ، (5)مشاهده

  داوطلبان .

افغانی از  -32154000/( به مبلغICUصیه طبی بخش )یقلم ماشین آالت تشخ( 12) قرار بازرسی قرارداد     

 می باشد :ذیل ماه با شرکت شاه نوین لمتد عقد گردیده که دارای نواقص  الی مدت شش 29/2/1393تاریخ 

  استتمنت های که از طرف شرکت برنده ارائه گردیده پنج ماه قبل از تاریخ جلسه آفرگشایی بوده است و

هم استتمنت  از صحت بودن استتمنت ها دو باره از بانک های مربوطه پرسش بعمل نیاورده است و هیأت

 .باشد  می کرسمی بان مهر یه شده فاقدهای ارا

  در داوطلبی تعداد سه شرکت اشتراک نموده است که از آن جمله آفر ارائه شده شرکت افغان میدلب

نموده که اشتباه محاسبوی  ارزیابی تحریر هیأتاما  ،خور بوده و هم اشتباه محاسبوی داردقلم  ،لمتد

افغانی  -31568000/وده اما نظر به اشتباه محاسبوی مبلغافغانی ارائه نم -33368000/ندارد یعنی مبلغ

 آنرا در نظر نگرفته است.ارزیابی  هیأتافغانی نازلتر بوده که  - 586000/میگردد که از شرکت برنده مبلغ

 ه نرخ ابتدایی را ارائه فاقد تاریخ و جواز شرکت ک ،در نرخ گیری ابتدایی استعالمیه های که صادر گردیده

 . باشد نموده ، می

 یافته های فوق مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است.یافته های فوق مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است.به به   پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

 ،تحصیل (شاه نوین لمتد)( افغانی ازشرکت 586000شودکه مبلغ )میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

 امه باشدهای بانکی تاریخ آن بعدازصدورشرطن استتمنت از استعالمیه ها بدون تاریخ ونمبرصادره ارسال نگردد،

مسلکی ارزیابی  که تمام موارد را ارزیابی اشخاص مسلکی استخدام گردد در غیر ان قابل مجرایی نمی باشد ودر

 نمایند.

 عدم حصول اطمینان از قرارداد های مشابه داوطلبان و موجودیت اسناد مکمل قرارداد. ، (6)مشاهده

 1393سال مالی طبی بخش متفرقه انستزی ضرورت  قلم ماشین آالت تشخصیه( 13) قرارداد قراربازرسی      

افغانی از تاریخ  -31713470/به مبلغ مجموعی لمتدریاست صحیه با شرکت تجارتی آرین پکتین سهار 

 . به مدت شش ماه عقد گردیده است 29/2/1393
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 از  بدون تاریخ شماره صادره و کاپی جو ،استعالم های ابتدایی جهت نرخگیری که صادر گردیده است

 شرکت ها میباشد.

 شده نمی باشد و عین اسناد  ازماشین آالت قرارداد اسناد گمرکی ماشین آالت در دوسیه موجود بوده اما

 گذاشته شده است. ت قلم ماشین آالت تشخصیه طبی نیز، در قرارداد هف

 شته در افغانی که در سالهای گذ -37000000/قرارداد های مشابه از طرف شرکت ارایه گردیده مبلغ

وزارت محترم دفاع ملی قرارداد داشته بعضی قرارداد های مشابه دیگر نیز ارایه گردیده که به زبان انگلیسی 

خارجی عقد گردیده است و نظر به معیارات شرطنامه باید به زبان های دری و پشتو   مؤسساتبوده که با 

ا مراجع مربوطه جهت صحت و عدم ی آن بتأییدترجمه میگردید که چنین نشده است که در رابطه به 

 نگردیده است .  تأییدصحت آن توسط هیئت ارزیابی 

 قناعت نموده است .قناعت نموده است .  و نواقص های فوق ابراز و نواقص های فوق ابراز   به مشکالتبه مشکالت  وطهوطهمرجع مربمرجع مرب  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

نمبرصادره  تاریخ و با رسماًباید  شود که هراستعالم که صادرمیگرددمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

ارایه  تمام اسنادکه توسط شرکت ها  و گردیده به ضمیمه ارایه گردد قرارداد اجناسیکه گمرکی سنادباشد، ا

 باشد. ی نمیئباید به یکی ازلسانهای ملی ترجمه گردیده باشد درغیرآن قابل مجرا مطابق شرایط قرارداد ،میگردد

  مسلکی توسط افراد غیر قرارداد ها اقالم مسلکی و تخصصیارزیابی ، (7)مشاهده

به مبلغ  13/6/1393الی  13/3/1393( قلم ادویه وملزمه طبی از تاریخ 56داد )قرار بازرسی قرار    

 ( شرکت تجارتی عقد گردیده است.7) افغانی باتعداد (115496917)

نون قا 2شفافیت ورقابت درمطابقت به ماده  تأمیندستورالعمل شرایط  قرارداد ارزیابی جهت  الف( 36،3) درماده 

به  به شش الت تقسیم گردیده و 1393های ادویه سال  اشتراک وسیع تشبثات کوچک داخلی قرارداد تدارکات و

ادویه ارزیابی به اقالم  فارمسستان جهت بدست آوردن کیفیت بهتر اساس تجارب کلینیکی وتخصصی دوکتوران و

نموده  تأیید وفارمسستان که کیفیت آنراتجارب کلینیکی وتخصصی دوکتوران  نظریات واسناد رد. امایصورت میگ

 ی استتمنت بانکی صادرگردیده بمالحظه نرسید. تأییدهم استعالمیه هایکه غرض  باشد، و

 قناعت نموده است .قناعت نموده است .  مرجع مربوطه ابراز مرجع مربوطه ابراز   به مشکالت موجودبه مشکالت موجود  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

مبرصادره  تاریخ ون با ماًرسباید  میگردد هراستعالم که صادر تاشود میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

صورت گیرد  ،داشته باشدوکلینیکی باید ارزیابی توسط گروپ که تجارب تخصصی  باشد، مطابق شرایط قرارداد

 .صورت گیردانتخاب  ، اعلی داشته باشد ادویه جات که کیفیت خوب و تا از
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 فرگشائی.مرحله آ از بانکی بعد صورت حساب ارائه، (8)مشاهده

سی قرارداد شش عراده وسایط کاماز اطفائیه ضرورت ریاست حاالت اصظرار و فوق العاده بمبلغ قراربازر     

به مدت سه ماه با شرکت تجارتی نوی شاهین عقد گردیده  7/3/1393افغانی از تاریخ  64200000مجموعی 

 است.

  کاپی جواز  استعالم های ابتدایی جهت نرخگیری که صادر گردیده است بدون تاریخ شماره صادره و

 باشد. شرکت ها می

 موجود بوده،  صرف یک یک ورق اول آن ،قرارداد های مشابه از جانب شرکت برنده ارایه گردیده است

جهت صحت و عدم صحت هیئت ارزیابی از  همچنانو مهر مرجع مربوطه میباشد و  امضاءنهم بدون آ

 .پرسش بعمل نیاورده است  همرجع مربوط

 نظر به شرایط شرطنامه ( شرکت ها باید اجازه نامه فروشManufacturer authorization کمپنی )

درس و کرده اما در این سند کدام ایمل آ شده را ارایه نمایند که شرکت برنده این سند را ارایه پیشنهاد

 ، تا از صحت بودن آن اطمینان حاصل گردد. یا ادرس ویب سایت موجود نمی باشد

 افغانی درج گردیده است که شرکت  -17100000/غ توانایی مالی شرکت مبلغنظر به شرایط شرطنامه مبل

ارایه کرده است در حالیکه تاریخ آفرگشایی  21/11/1392افغانی بتاریخ  -45020000/برنده مبلغ

بانکی  استتمنتز جلسه افرگشایی توانائی مالی )بوده یعنی شرکت برنده یک هفته بعد ا 16/11/1392

گردیده است که  تعیین( افغانی تضمین آفر درشرطنامه 3420000رکت متذکره مبلغ )ارایه نموده که ش

ضمایم آن به  اسناد )داوطلب مکلف است تمام اوراق آفرو( طرزالعمل تدارکاتی35نظربه تخلف حکم )

هم  درنظرگرفته نشده ، وکدام اسناد اام تسلیم نمایند(امضاء  و مهر از بعد مالی وغیره را شمول اسناد

 باشد. مطالبه گردیده رسماَندارد که وجود 

  جهت منظوری به مقام ارایه گردیده بودکه مقام چنین حکم  14/11/1392 مؤرخنظر به راپور ارزیابی

در غیر  ،مالحظه شد در صورتیکه شرکت تخفیف قابل مالحظه به نفع دولت ارایه بدارد عقد »:  داد است

 « .شودآن به اسرع وقت به اعالن مجدد سپرده 

 افغانی عقد قرارداد  -64200000/افغانی تخفیف ارایه کرده به مبلغ مجموعی -800000/شرکت مبلغ

اینکه، قرار داد دوباره بخاطر تخفیف قابل مالحظه به ) بدلیل  این تخفیف هیأتصورت گرفته است بنظر 

 .( نفع دولت مسترد گردیده بنأ نظر به حجم قرارداد بسیارپائین میباشد

 فوق مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است.فوق مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است.  ومشکالتومشکالت  به نواقص به نواقص   مرجع :مرجع :  پاسخپاسخ



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

56     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

نمبرصادره  تاریخ و بارسماً باید  ،میگردد استعالم که صادر هر تاشود میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

 دوباره ازمشابه  های قرارداد در مورد واخذ نمایند ، کمپنی تولید کننده باشد، نظربه شرایط قرارداد اجازه نامه 

یک هفته بعد ارایه را  (بانکی استتمنتهمچنان شرکت توانائی مالی ) و .پرسش بعمل آید رسماًمرجع مربوطه 

 متذکره شرکتنزد وازنموده  طبض را تضمین آفروی( افغانی 3420000مبلغ ) وشامل محرومیت لست به نموده 

 تحصیل گردد. 

  روند داطلبی. عدم اعالن مجددداوطلب و جانب قیمت از تخفیف بیش از حد ، (9)مشاهده

و ملزمه تحکیمات صحرایی انجنیری ضرورت ریاست انجنیری با شرکت ساختمانی  ایل( قلم وس17قرارداد )     

 عقد گردیده . 26/12/1393الی  26/8/1393افغانی از تاریخ  - 50179950/هاف آسیا به ارزش مجموعی مبلغ

 می باشدتدایی بدون شماره و کاپی جواز شرکت ها استعالم های نرخ گیری اب . 

 سیا به مبلغ مجموعی ساختمانی هاف آ شرکت  سه ارزیابی نرخ  فغانی نرخ نازل و ا -77199995/در پرو

ـــده نده ش ات راجع گردیده، تأمینو به معاونیت  تذکر داده،تدارکاتی نرخ را بلند  هیأت،  جوابگو خوا

ـــوع تدارکاتی أتهیگزارش نظر به  مذکور ، معاونیت ـــت، موض به مقام ، حکم اعالن مجدد را نموده اس

صادرگردیده  درموردشنهاد که یمحترم وزارت پ شرکت   »چنین حکم  شدن وقت با  ضایع  جلوگیری 

،  «مذاکره صــورت گیرد اگر تخفیف قابل مالحظه ارایه کرده خوب اگر نه به اعالن مجدد ســپرده شــود

افغانی  - 27020045 /که مبلغ گردیده از شرکت تخفیف مطالبه 9/6/1393 مؤرخاستعالم بدون شماره 

نازل 61.5ازنرخ اولی و)( فیصــــد تخفیف 35) تخفیف یده  عا به  ـــع که ( فیصــــد ازش یه کرده  ارا

( 51امانظربه حکم شــماره ) شــده و منظور گردیده اســت پیشــنهادبه مقام  افغانی - 50179950/مبلغ

موضــوع راطور صــریح  یلد وپائین نرخ شــعبه عایده باشــد دالفیصــد بلن %30طرزالعمل تدارکات که از

 .نبوده است  دراسناد تدارکاتی درج وحفظ نمایند ، که چنین اسناد دربین دوسیه ها موجود

 افغانی  - 77199995 /افغانی  بوده که شــرکت در نخســت مبلغ - 81485000/قیمت تخمینی  مبلغ

 ینتر عقد میگردد.ئقرارداد پا افغانی - 30000000/مبلغینی نرخ ارایه کرده است اما با تفاوت قیمت تخم

  ــرکت  17/8/1393به تاریخ ــیون تدارکات خاص منظور گردیده اما مکتوب برندگی به ش ــط کمیس توس

 صادر گردیده است یعنی قبل از منظوری . 10/8/1393 مؤرخبرنده 

 اعت نموده است .اعت نموده است .قنقن  و مشکالت فوق الذکر مرجع مربوطه ابراز و مشکالت فوق الذکر مرجع مربوطه ابراز   به نواقصبه نواقص  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :
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ارزیابی توصیه نمایند که احکام طرزالعمل رادرنظرگیرند  هیأتبه  تا شودمیبه وزارت محترم هدایت داده :  سفارش

 صادر و رسماً استعالمیه ها ،به وقت وزمان معینه اقدام داری ودرتطبیق آن هربخشدخو اجراأتازچنین  آینده،در

 الت اطمینان حاصل نمایند.امان آیکی وظیفه دهندکه ازکیفیت سبه تیم تخن

 . سیستم تدارکاتی نواقصات در پروسه داطلبی و، (10)مشاهده

ــی قرارداد )      ــال 28قرار بازرس ــرورت س ــرکت تجارتی مبارک ممتاز لمتد به  1393( قلم ملزمه طبی ض با ش

نواقص وتفاوت های برای مدت ســه ماه عقد گردیده اســت. که  6/2/1393افغانی از تاریخ  - 30000000/مبلغ

 ذیل قابل توضیحات است :

 استعالمیه های که جهت نرخگیری ابتدایی صادر شده بدون تاریخ و جواز شرکت است.  •

 .ارزیابی بخاطر صحت و سقم آن اطمینان حاصل نگردیده است هیأتاستتمنت بانکی توسط  •

ارزیابی آفرها به تاریخ توســط کمیســیون تدارکات خاص منظور شــده اما  18/1/1393قرارداد بتاریخ  •

ـــورت گرفته یعنی بعد از  26/2/1393 ـــورت گرفته و به همین تاریخ عقد قرارداد و اعالن برنده ص ص

صورت گرفته.  اما  19/12/1392درترتیب گزارش کمیته ارزیابی تاریخ  منظوری تدارکات خاص ارزیابی 

 . میباشد که این گزارش به اساس ارزیابی آفرها ترتیب داده میشود

ـــورت گرفته نظر به قانون تدارکات باید بعد از دوهفته عقد قرارداد  26/2/1393اعالن برنده به تاریخ  • ص

 عقد گردیده است. 26/2/1393اما قرارداد هم به تاریخ  ،صورت میگرفت

 که سه شرکت در داوطلبی اشتراک نموده قرار ذیل می باشد:  12/12/1392 مؤرخنظر به گزارش کمیته ارزیابی 

بارک ممتاز مبلغ • جارتی م ـــرکت ت عد از تخفیف مبلغ - 34642800/ش غانی ب غانی  -30000000/اف اف

  .میباشد

ـــعل بهیر مبلغ • ـــرکت تجارتی مش افغانی  - 22189650/افغانی بعد از تخفیف مبلغ - 31621650/ش

 میباشد .

 افغانی نرخ ارایه کرده است . - 32565750/شرکت افغان هیلد مبلغ •

بی در رابطه به شرکت مشعل بهیر این بوده که شرکت مذکور قرارداد مشابه و فعالیت پنج ساله و ارزیا هیأتنظر 

شورو نوعیت جنس  سم ک ست در آفررا تولید کننده  ا سناد  ،  درحالیکه خویش ذکر نکرده ا شده تمام ا از ذکر 

داشته موجود بوده است  قیمت نازل ( افغانی7810350)مبلغ  جوابگو خوانده شده و که آفروی غیر طرف شرکت

ست با تفاوت نرا درنظرارزیابی آ هیأت ، صورت گرفته  افغانی  بلندتر( 7810350)مبلغ  نگرفته ا اعطای قرار داد 

 .است

 است .است .  نموده نموده قناعت قناعت   و نواقص فوق مرجع مربوطه ابراز و نواقص فوق مرجع مربوطه ابراز   به تفاوتبه تفاوت  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :
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( طرزالعمل تدارکاتی 39) طبق حکم شمارهارزیابی  هیأتشود که میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

 داشته باشد قوقی (امورمالی ومهارت های ح ،مهارت های تخنیکی تدارکاتی، ربه کافی به اموروتج دانش )مهارت،

جزای تأدیبی در نظر گرفته  ارزیابی تحصیل و به هیئت ارزیابی هیأتاز( افغانی 0350781) مبلغ و انتخاب گردد

 شود.

 .سیستم تدارکاتی اقصات در روند داطلبی ونو، (11)مشاهده

بت  خدمات حفظ و مراق ـــی قرارداد  بازرس به مبلغ مجموعی 5قرار  یت  ندان ما های البراتوار قو ـــین  ماش  /قلم 

ستندرد لمتد عقد گردیده  7/8/1393افغانی از تاریخ  3480000 شرکت تجارتی احمدزی  سال با  برای مدت یک

 است. 

 ری ابتدایی صادر گردیده است بدون تاریخ و شماره صادره و کاپی جواز استعالمیه های که جهت نرخگی

شد شعبات عایده تثبیت احتیاج را واقع بینانه ترتیب نمایند بخا ،شرکت ها میبا ست  طریکه تمام میبای

ــاس معیارات برای داوطلبان ــابدهی  جواز میگردد و تعیینقیمت تخمینی  به اس ــرکت ها بخاطر حس ش

 .د شفاف به ضمیمه باش

  ضات داوطلبان ، نامه ( 82)شماره حکم سیدگی به اعترا صمیم اعطای قرارداد ، ر بعد از معیاد اطالعیه ت

سال نمایند ، که  سناد قبولی به آفررا به داوطلب برنده ار سیه  اطالعیه برندگی به ا شرکت برنده در دو

 . گردد لیمی آن معلوم معیاد تس و قرارداد اجرایمقدار تضمین  که نوعیت وموجود نبوده است ، 

  شرکت برنده سناد توانایی مالی  سناد مربوطه ا ست موجود درالبالیی ا ارزیابی برویت کدام  هیأتنبوده ا

شرکت مذکور  سناد آفر ست  را جوابگو خواندها ش ا طرزالعمل تدارکاتی دروقت  (35ماره )، طبق حکم 

 تسلیم گردد . امضاء و مهر تسلیمی آفر با

 ( ق43طبق ماده ) ارزیابی ازطرف آمراعطا  هیأتی تأیید)اعالن برندگی بعد از تصمیم وانون تدارکات

ارزیابی شرکت ها بتاریخ ، اما  (جهت اعتراض شرکت های بازنده ازطریق رسانه های همگانی نشرنمایند

ه صورت گرفت 1/7/1393ی قرارداد به تاریخ اجرایو تضمین  26/6/1393برنده بتاریخ  اعالن، 26/7/1393

 گردیده است . کتحویل بان ءاجراءبه این معنی که پیش از ارزیابی اعالن برنده و تضمین 

 نواقص و یافته های فوق مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است. به پاسخ مرجع:

س ،شودمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش سال میگرددتا صادره  نمبر وتاریخ  با ،عالمیه هایکه ار سمی  ر

ترتیب  در و پروســه طی مراحل اســناد تمام مواد قانون واحکام طرزالعمل تدارکاتی درنظر گرفته شــودر د ،گردد
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ضمیمه )معیارات  سهیالت تدارکاتی 1مطابق  سازی ت صورت ( فراهم  شرطنامه  دقت کامل  برای داوطلبان در 

 گیرد .

 .سیستم تدارکاتی نواقصات در روند داطلبی و، (12)مشاهده

شـرکت تجارتی  ارسـی قرارداد یک قلم روغن نباتی جامد ضـرورت ریاسـت لوژسـتیک سـتردرسـتیز بقرارباز    

مت مجموعی مبلغ به قی خان  ـــی تاریخ  - 42422155/ش غانی از  قد قرارداد  12/8/1393الی  12/6/1393اف ع

 گردیده است.که نواقص ومشکالت ذیل قابل توضیحات میباشد : 

 صورت گرفته شرکت هایکه نرخ گیری  ست کاپییکه م از شرکت ها  بای ضمیمه جواز  جداول موجود به 

 .باشد ، ولی نظر به مالحظه اسناد چنین عمل صورت نگرفته و کاپی جواز اخذ نگردیده است

  ستعالم و معلومات از بانک شفافیت وعلم آوری از صحت و سقم صورت حساب بانکی شرکت ، ا بخاطر 

 مربوطه صورت نگرفته است.

  ارزیابی ازطرف آمراعطا جهت  هیأتی یدتأئبعد از تصمیم و انون تدارکات )اعالن برنده،( ق43)طبق ماده

سیه عالن برنده در دوااسناد  نشر می گردد، ولیاعتراض شرکت های بازنده ازطریق رسانه های همگانی 

 شرکت برنده موجود نبوده است، ممکن اعالن برنده صورت نگرفته باشد. 

 نگردیده است، صرف شماره گزاری ورق  وزارت محترم مالیه به تفکیک هرلر ه توسط کنترواوراق دوسی

اوراق مهر سرخ گردیده است، میبایست اوراق شامل قرارداد به طور منظم آن شماره گذاری و نشانی شد 

 .   گردد

 است .است .  نموده نموده قناعت قناعت   و نواقص فوق مرجع مربوطه ابراز و نواقص فوق مرجع مربوطه ابراز   به مشکالتبه مشکالت  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

قانون تدارکات اعالن برنده گی  (43) طبق ماده که شودمیترم دفاع ملی هدایت داده به وزارت محسفارش: 

ازصحت بودن دوباره  و صادر رسماَ استعالمیه ها ری نمایند،اودوسیه راطور منظم شماره گز صورت میگرفت

 استتمنت بانکی علم آوری گردد.  

 طنامه را تکمیل کرده نتواسته است. شراعطای قرارداد به داوطلب که معیارات اساسی ، (13)مشاهده

( قلم ملزمه طبی از تاریخ 8بکس کمک های اولیه انفرادی حاوی ) مربوط به قرارداد ،بازرسیبه اساس      

افغانی با شرکت تجارتی طبی افغان صحت عقد گردیده  - 88335000/الی مدت سه ماه به مبلغ 19/9/1393

 است .

 تنامه قرارداد در یک زمان صورت گرفته است و دارای یک تاریخ می باشد. تاریخ عقد موافق و اعالن برنده

 یوم صورت می گرفت و تاریخ درج می گردید.   20میبایست عقد قرارداد بعد از مدت 
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 قراردادنازل عقد افغانی  -37440000مبلغ/ قراردادافغانی بوده اما  -125775000/قیمت تخمینی مبلغ 

طابق شرایط قرارداد صورت نگرفته باشد و یا در قسمت نرخ تخمینی دقت گردیده است، ممکن کیفیت م

 الزم صورت نگرفته است. 

 . استعالمیه ها بدون تاریخ و نمبرصادر میباشد و هم کاپی جواز شرکت ها به ضمیمه نمیباشد 

 نده و مهر فرمایش ده امضاءافغانی به زبان انگلیسی که بدون مهر و  - 77038619/به به مبلغقرارداد مشا

شرکت ارایه گردیده است و این قرارداد ترجمه نیز شده است که صرف مهر دارالترجمه را دارد  امضاءو 

کرده که شرکت معیار را  تعیین( ملیون معیار  88) و همچنان در شرطنامه قرارداد مشابه نه از شرکت  

 .تکمیل کرده نتوانسته است

 تکمیل افغانی تعیین شده اما شرکت این معیار را  -31443750/نظربه شرطنامه توانایی مالی مبلغ

که آفرشرکت دالر ارایه کرده است . - 139900/افغانی و مبلغ -19562051 /صرف مبلغ نتوانسته،

 خوانده شده است . ولی جوابگوبوده  غیرجوابگو

 ومات نگردیده معل از بانک مربوطه به جهت صحت و عدم صحت دوبارهاستتمنت بانکی و قرارداد های مشا

 است .

 است .است .  نمودهنمودهقناعت قناعت   یافته های فوق مرجع  مربوطه ابراز یافته های فوق مرجع  مربوطه ابراز به به     پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

به  را قانون تدارکات اعالن برنده (43) طبق ماده ، تاشودمیوزارت محترم دفاع ملی هدایت داده به : سفارش 

صورت حساب بانکی داوطلبان  آنصحت بودن  از و صادر رسماً استعالمیه ها انجام دهند، آن وقت وزمان معین

ارزیابی توصیه گرددکه  هیأتولی جوابگوخوانده شده است به بوده  آفرشرکت غیرجوابگو ، همچناندعلم آوری گرد

 فیصدی نرخ نازل ازشرکت درمورد کیفیت جنس سنددرصورت  داری نمایند، ود خو اجراأتوازهمچ آیندهدر

 قانونی گرفته شود.

 .سیستم تدارکاتی روند داطلبی ونواقصات در ، (14)مشاهده

با شرکت های  1393قرارداد یک قلم گوشت گاو و گا ومیش ضرورت قطعات مرکزی برای سال مالی  قراربازرسی 

 17/1/1393افغانی از تاریخ  803074800به مبلغ مجموعی  لمتدو نوید فردین  لمتدتجارتی حکم خان شینوزاده 

 عقد گردیده است.  30/9/1393الی 

 تعالمیه های که جهت نرخگیری ابتدایی صادر شده است بدون تاریخ ، شماره صادره و معلومات شرکت اس

 ها میباشد .



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

61     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

  در شرطنامه مبلغ توانایی مالی مشخص نگردیده است صرف تذکر داده شده است چهارم حصه کار خویش

میشود افغانی  - 200768700/را به پیش برده بتواند نظر به مبلغ مجموعی قرارداد چهارم حصه آن مبلغ

 افغانی - 40000000/مبلغکه در بخش توانایی مالی شرکت ارایه میکرد اما شرکت های متذکره صرف 

 همچنانکه هیئت ارزیابی آفر شرکت های متذکره را جوابگو خوانده است . و  .توانایی مالی ارایه کرده اند

نامه نگردیده صرفاً در شرطنامه تذکر یافته که مبلغ قرارداد مشابه و کارکرد پنج ساله شرکت درج شرط

شرکت اسناد ارایه نماید که از مدت دو الی پنج سال تجربه کاری و حداقل یک قرارداد مشابه داشته  

 باشد. 

  افغانی نرخ  - 949088400/متذکره مشترکاً به قیمت مجموعی مبلغنظر به گزارش ارزیابی شرکت های

افغانی بلند تر از قیمت تخمینی بوده است  - 146013600/ه است که  مبلغنازل ارزیابی شده خوانده شد

به  : ). ریاست تصدی مسلخ به مقام محترم وزارت موضوع را ابالغ نموده که مقام چنین حکم داده است

منظور جلوگیری از طوالنی شدن پروسه تدارکاتی و ناغه گی قطعات هرگاه قراردادی حاضر است طور 

نرخ مناسب روز با در نظر داشت رسومات دولتی در قیمت ارایه شده شان تخفیف قابل  داوطلبانه به

 .( مالحظه بعمل می آورند خوب در غیرآن به اسرع وقت به اعالن مجدد سپرده شود

 از بازار نرخگیری نمایند ،   جداگانه تعیین گردیده اند تا هیأتبعدازحکم مقام محترم وزارت سه نفر

 رخگیری دوباره بدون شماره بوده است .استعالمیه های ن

 افغانی در مجموع قرارداد  -146013600/شرکت های متذکره صرف مبلغ بلند ازقیمت تخمینی مبلغ

 افغانی عقد  قرارداد صورت گرفته است . - 803074800/تخفیف ارایه نموده  و به مبلغ

 ارایه نگردیده است. هیأتبازنده به  هم اسناد شرکت های موجود نبوده و ایلا سناد اعالن برندگی درف 

 نبوده است . متذکره موجود های قرارداد ایلاصل شرطنامه منظورشده درداخل ف 

 مدیریت مسلخ به مشکالت موجود قناعت نموده است .مدیریت مسلخ به مشکالت موجود قناعت نموده است .  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

 قانون (43طبق ماده) دقت کامل نمایند، درترتیب اسناد شود، تامیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

صحت بودن دوباره  از و صادر رسماَ استعالمیه ها زمان معین انجام دهند، به وقت و تدارکات اعالن برندگی را

 داری نماینددخو اجراأت ازهمچو آیندهتوصیه گرددکه در مذاکره  هیأتهم به  و استتمنت بانکی علم آوری گردد

به رویت آن ارزیابی  و گردد تعیینمشخص  طور ادرشرطنامه تمام معیارات ر و صادرگردد رسماَ استعالمیه ها و

 صورت گیرد .
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 .سیستم تدارکاتی نواقصات در روند داطلبی و، (15)مشاهده

با شرکت های  1393قراربازرسی قرارداد یک قلم گوشت گوسفند و بز ضرورت قطعات مرکزی سال مالی     

 17/1/1393افغانی از تاریخ  -1088380480/تجارتی الالگل حاجی زاده و یاران اصیل لمتد به مبلغ مجموعی

 که دارای نواقص ذیل میباشد :،  عقد گردیده است 30/9/1393الی 

  استعالمیه های که جهت نرخگیری ابتدایی صادر شده است بدون تاریخ ، شماره صادره و معلومات شرکت

 ها میباشد .

 ده شده است چهارم حصه کار خویش در شرطنامه مبلغ توانایی مالی مشخص نگردیده است صرف تذکر دا

میشود  افغانی - 272095120/مبلغچهارم حصه آن واند نظر به مبلغ مجموعی قرارداد، را به پیش برده بت

افغانی از  - 37004752 /صرف مبلغاما شرکت های متذکره در بخش توانایی مالی شرکت ارائه ،  که

نیز از طرف شرکت یاران  یاستتمنت دیگر ،دهارایه گردی 11/10/1392 مؤرخطرف شرکت یاران اصیل 

 /یعنی بعد از تاریخ آفرگشایی ارایه گردیده . این استتمنت به مبلغ مجموعی 18/10/1392اصیل بتاریخ 

 افغانی - 382318377 /مبلغاما هیئت ارزیابی مبلغ استتمنت متذکره را  افغانی میباشد - 80707351

 تذکر داده است .

 فیصد شریک بوده که  40مه شرکت الالگل حاجی زاده شصت فیصد و یاران اصیل نظربه شرایط شرطنا

تمام شرایط شرطنامه نظر به فیصدی تعیین شده باالی هردو شرکت قابل تطبیق میباشد اما در بخش 

نکرده در  تکمیلآنهم توانایی مالی را  ،توانایی مالی صرف شرکت یاران اصیل استتمنت بانکی ارایه کرده

ه شرکت الالگل حاجی زاده شصت فیصد سهیم بوده کدام توانایی مالی ارایه نکرده که در بخش صورتیک

ن تذکر داده شده می باشد، که در آ داد مشابه یک قطعه کاپی مکتوب ریاست مالی و بودجه موجودرقرا

رق  عقد گردیده است ، سه و 1389که با شرکت الالگل حاجی زاده قرارداد گوشت گوسفند و بز سال 

اما از طرف شرکت یاران اصیل ، کاپی قرارداد موجود بوده اما مبلغ مجموعی قرارداد ذکر نگردیده است

مبلغ قرارداد مشابه و کارکرد پنج ساله شرکت درج  همچنانکدام قرارداد مشابه ارایه نگردیده است.  و 

دو الی پنج سال تجربه کاری  شرطنامه نگردیده صرفاً در شرطنامه تذکر یافته که شرکت اسناد که ازمدت

 . اقل یک قرارداد مشابه داشته باشد و حد

تجارتی الالگل حاجی زاده شرکت های  در آن نیز موجود می باشد، خوردگیآفر، که قلم  مالحظه نظر به

 که ،نموده اندارایه افغانی نرخ - 1309457765 /مبلغبه قیمت مجموعی  مشترکاًو یاران اصیل لمتد 

میباشد ، افغانی  -1020356700یعنی مبلغ/ تخمینیبلند تر از قیمت افغانی  -101065289 /مبلغ

  .افغانی اصالح گردیده است -4339851241دوباره در آفر متذکره به مبلغ/موضوع 
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:  ریاست تصدی مسلخ به مقام محترم موضوع را ابالغ نموده که مقام محترم وزارت چنین حکم داده است

طور داوطلبانه ،ی از طوالنی شدن پروسه و ناغه گی قطعات هرگاه قراردادی حاضر است به منظور جلوگیر)

تخفیف قابل مالحظه بعمل  ،به نرخ مناسب روز با در نظر داشت رسومات دولتی در قیمت ارایه شده شان

 . (می آورند خوب در غیرآن به اسرع وقت به اعالن مجدد سپرده شود

تا از بازار نرخگیری نمایند ،  سه نفری طورجداگانه تعیین گردیده  اند  هیأتمطابق حکم مقام وزارت 

 استعالمیه های دوباره نرخگیری بازار بدون شماره صادره میباشد .

                  در مجموع قرارداد تخفیف داده و به مبلغ افغانی -153053505/مبلغشرکت های متذکره 

قیمت تخمینی افغانی بلند تر از  68023780/، که مبلغاست  قرارداد گردیده  افغانی -1088380480/

 عقد  گردیده است.

به هیئت  موجود نبوده است ، و هم آفرشرکت های  بازنده غرض بازرسی فایلداخل اسناد اعالن برنده 

 متذکره موجود های قرارداد ایلاصل شرطنامه منظورشده درداخل فارایه نگردیده است ، افزون بر آن 

 است . نبوده

 به یافته ها و مشکالت فوق الذکر مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است.به یافته ها و مشکالت فوق الذکر مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است.  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

دقت کامل  درترتیب اسناد تا به بخشهای مربوطه هدایت دهند که شودمیبه وزارت محترم هدایت داده سفارش: 

 مذاکره هیأتهم به  و گردد صحت بودن دوباره استتمنت بانکی علم آوری از و صادر رسماً استعالمیه ها نمایند،

 تا گردد تعیینمشخص  داری نمایند، درشرطنامه تمام معیارات طوردخو اجراأت ازهمچو آیندهتوصیه گرددکه در

 .برویت آن ارزیابی صورت گیرد

 .سیستم تدارکاتی نواقصات در روند داطلبی و (16)مشاهده

پایه ایرکندیشن  مدیریت های تسهیالت انجنیری سال (  5800) قراربازرسی قرارداد تهیه و اکمال پرزه جات    

الی  17/2/1393افغانی از تاریخ  - 45594400/با شرکت تخنیکی ساختمانی مراد به مبلغ مجموعی 1393

 عقد گردیده است . نواقص ومشکالت ذیل رادارا میباشد : 17/6/1393

 معیار به کدام موجود نبوده ، است  گردیده تعیینبرویت آن توسط شعبه عایده  که قیمت تخمینییاسناد

 .شده است ندرنظرگرفته  منظور تثبیت نرخ تخمینی و شناسائی شرکت های واجد شرایط

 گردیده است که خالف قانون تدارکات می باشد ذکرداوطلبی در اعالن  نام کمپنی و نام کشور .  

  ارایه  ،باشد وز جمعه میر مصادف به 9/12/1392مصادف به  28/2/2014 مؤرختوانایی مالی شرکت

 . گردیده است که ممکن صورت حساب بانکی مدار اعتبار نباشد
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  توسط کمیسیون تدارکات خاص منظور گردیده است ، اعالن برنده به تاریخ  7/2/1393قرارداد از تاریخ

هفته  عقد قرارداد صورت گرفته که دو 17/2/1393صورت گرفته و در همین تاریخ یعنی  17/2/1393

 .عد میبایست نظر به قانون تدارکات عقد قرارداد صورت می گرفت ولی چنین اجراأت نگردیده استب

 باشد . آفر شرکت های بازنده در دوسیه موجود نمی 

  درج گردیده ، اما تاریخ آفرهای  26/1/1393و  16/12/1392 مؤرخارزیابی به مقام  هیأتتاریخ گزارش

 مؤرخارزیابی  هیأتورمه های ارزیابی میباشد ، یعنی گزارش درج ف 22/12/1393 مؤرخارزیابی شده 

ل گزارش ترتیب داده یعنی او 22/12/1393 بتاریخ فرهاترتیب شده است، ولی ارزیابی آ 16/12/1392

 ابی شده است، که چنین اجراأت خیلی نگران کننده تلقی می گردد. فر ارزیشده و بعداً آ

 قلم مواد ساختمانی برق و آبرسانی نیز ارایه  107ر قرارداد صورت حساب بانکی )استتمنت بانکی( د

را  قرارداد معیار برای دو گردیده است که صرف مبلغ استتمنت بانکی برای یک قرارداد کافی است اما

 . کرده نتوانسته استتکمیل 

  امده ارزیابی از بانک مربوطه پرسش بعمل نی هیأتاز صحت بودن و عدم صحت بودن حساب بانکی توسط

 است.

 در ورق جداگانه نرخ  طور رآفر شرکت برنده صرف مبلغ مجموع آفر ذکر گردیده است به هر فیاتد

 است.  علیحده ارایه گردیده

 یافته ها و مشاهدات فوق ، مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است. یافته ها و مشاهدات فوق ، مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است. به به   پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

نشانی  ایلاصل شرطنامه درف، امل نماینددقت ک درترتیب اسناد شود،میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

ارزیابی  هیأتوهم به  صحت بودن دوباره استتمنت بانکی علم آوری گردد، از و صادر رسماً استعالمیه ها شدگردد،

صورت داری دخو اجراأت همچو از آیندهدر دقیق چک نمایند، را داوطلبان مالیتوانایی  توصیه گرددکه اسناد

( 35) منظم مطابق حکم شماره فرها طورآ دراعالن داوطلبی ذکرگردد، و نام کمپنی وکشور نباید آیندهدر و، گیرد

 تسلیم گردد.

 .سیستم تدارکاتی نواقصات در روند داطلبی و ، (17)مشاهده

الی  27/2/1393قلم ملزمه کاری ساختمانی برق و ابرسانی از تاریخ  107بازرسی قرارداد تهیه و اکمال مقدار      

افغانی عقد قرارداد  -25777877/برای قطعات مرکزی  با شرکت تخنیکی مراد به مبلغ مجموعی 27/6/1393

 گردیده است. 
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  صورت گرفته است  28/2/1393عقد گردیده است اما اعالن برنده به تاریخ  27/2/1393قرارداد بتاریخ

 .است برندگی صورت گرفته  عقد قرارداد قبل از اعالن

  27/12/1392ارسال شده و ترتیب گزارش  1/2/1393جهت منظوری مقام به تاریخ  ارزیابی هیأتگزارش 

درج گردیده  یعنی قبل از نشر اعالن داوطلبی که بتاریخ  4/1/1392خمیباشد اما فورم ارزیابی  افرها تاری

 27/12/1392ذکر شده است ، تاریخ گزارش ارزیابی  4/1/1392 مؤرخبوده ،  ارزیابی آفر 5/11/1392

 صورت گرفته است . رج ود

  گردیده است، به اساس معیار تعیین نگردیده است و پیرامون  تعیینقیمت تخمینی که توسط شعبه عایده

 موضوع در دوسیه معلومات مورد نظر موجود نمی باشد.  

 نیز ارایه نموده که برای  پایه ایرکندیشن را( 5800) صورت حساب بانکی )استتمنت بانکی( در قرارداد

طرزالعمل  ، که نظربه کرده نتوانستهتکمیل  را قرارداد معیار امابرای دو ، مان قرارداد کفایت مینماینده

 باشد . جوابگو می است آفر وی غیر کردهنتدارکاتی شرایط راتکمیل 

 است .است .  نمودهنموده  قناعتقناعت  شعبات به نواقص موجودشعبات به نواقص موجود  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

 و صادر رسماَ استعالمیه ها ،ددقت کامل نماین تیب اسنادکه درتر شودمیبه وزارت محترم هدایت داده : ش سفار

توانایی مالی  ارزیابی توصیه گرددکه اسناد هیأتهم به  و صحت بودن دوباره استتمنت بانکی علم آوری گردد، از

نظربه قانون وطرزالعمل تدارکات طی مراحل آن  و داریدخو اجراأت همچو از آینده در دقیق چک نمایند، را

 رد صورت گی

 .سیستم تدارکاتی نواقصات در روند داطلبی و ، (18)مشاهده

( افغانی از تاریخ 889713468قرارداد شش مورد حمایه تخنیکی و اداری شبکه به مبلغ )قرار بازرسی      

 با شرکت  گلوبل عقدگردیده .4/3/1394الی 4/3/1393

یت دارد در صورتی بروز عوارض تخنیکی مسؤولی های قراردادی : قرارداد مسؤولیت( شرایط عمومی و 5طبق بند )

( افغانی 10،000،000سایت ها در قسمت تبدیلی پرزه جات عارضه دار از بخش های حفظ و مراقبت شبکه مبلغ )

 یربط خریداری نماید ذی ریاست مخابره ستردرستیز ، امر آمراعطا وشعبات تأییدبعد از  را

 :موارد ذیل قابل توضیحات بیشتر میباشد 

 تثبیت احتیاج( آن صورت جات مورد نظر مشخص نگردیده است ، یعنی نه نرخ گیری ابتدائی  پرزه(

خانه پری گردیده  ، توسط شرکت همان قسم ناقص شرطنامه وآفرمشخصات جنس بنطر رسیدنه  وگرفته 

 است. 
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 نرا انجام ه آداری پرزه جات هیچ ربط ندارد کمکلفیت های شرکت در قرارداد مشخص گردیده که به خری

بخش خریداری پرزه جات یک قسمت جداگانه قرارداد بوده است ، معلوم نگردید که داده است یاخیر؟ 

تحت  ،درنظر گرفته شده نگردیده،پرزه جات مشخص آن شبکه که برای  آیا بخشهای حفظ و مراقبت

، چه بوده است  ضرورت پرزه جات ،شرکت بوده یاخیر؟  در صورتیکه تحت پوشش بوده باشد مسؤولیت

موضوع خریداری آن بعد ازمدت  اگر به عوارض بعدی در نظر گرفته شده باشد چرا خریداری نگردیده ،

عدم ضرورت پرزه جات تحریر  از همروز به ریاست مخابره ستردرستیز راجع گردیده که آن (14وماه  4)

ون محترم یگردیده که کمیسارسال ون تدارکات ملی یکمیسنموده که ازطریق مقام محترم وزارت به 

قانون، احکام  اساس بهون ارتباط ندارند یبه کمیسموضوع فسخ بدون قصور  چنین تحریر نموده )

محول ساخته است . میتواند که پول مذکوربه دارائی انتقال نماید (  طرزالعمل تدارکاتی و شرایط قرارداد

 دیده است .درحالیکه توسط شعبات مربوطه قرارداد بدون قصور فسخ گر

 بتاریخ  ، قراردادمقام وزارت اقدام صورت گرفته  18/7/1394 مؤرخشنهاد واحکام یبه فسخ قرارداد نظربه پ

 نشان میدهد . را تأخیرروز 14ماه و4که مدت ختم گردیده است 4/3/1394

 ( فیصد از حجم قرارداد میباشد 0.1( شرایط خاص قرارداد تأخیر از قرار فی روز )3.8.1ماده ) حد اکثر

ده فیصد اضافه  فیصد قیمت نهایی قرارداد میباشد ، که نظربه عطالت فی روز از( 10)تأخیرغ جریمه مبل

 . میگردد ازحجم قرارداد  افغانی  (88971347مبلغ )ده فیصد آن که  میگردد

 شعبات ازعدم ضرورت پرزه جات تذکرداده است .شعبات ازعدم ضرورت پرزه جات تذکرداده است .  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

نسبت ترتیب نمودن غیرمعیاری افغانی  ( 88971347)مبلغ شودکه میه به وزارت محترم هدایت داد: سفارش 

به شعبه عایده توصیه گرددکه  هم ودقت کامل نمایند،  درترتیب اسناد، خساره را وارد نموده است شرطنامه 

 .بدون قصورفسخ ننمایند ها را چنین قرارداد آیندهرد و درآینده چیزی که ضرورت نیست درج شرطنامه ننمایند
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 1394سال های  بازرسی قرارداد

 . عقدگردیده استتر بلندبه قیمت  منبع واحد و دوباره با  بدون دالیل موجه فسخ بازداوطلبی ، (19) مشاهده

الی  1/10/1393افغانی از تاریخ  -204698451/قرارداد هفت قلم میوه تازه به مبلغ مجموعیقرار بازرسی      

جشیر گلبهار نوین از منبع واحد عقد قرارداد صورت گرفته است. که تفاوت ها و با شرکت تجارتی پن 30/9/1394

 قص ذیل را دارا میباشد :انو

  ارزیابی شرکت تجارتی وحید  افغانی -166638430/مجموعیقرارداد ازطریق داوطلبی باز به قیمت

ظوری به وزارت غرض من 28/12/1393بتاریخ عزیزی وپنجشیر گلبهار نوین برنده گردیده است . که 

که  12/2/1394 مؤرخ( 62قرارداد به اساس فیصله شماره ) ، ولیمحترم دفاع ملی ارسال گردیده است

ملی در جریان ن چنین تذکر آمده است )برای جلوگیری هر نوع سکتگی، عرضه خدمات برای اردوی در آ

اد از برخی شرکت های به دلیل استعجالیت و ضرورت اکماالت بدون عقد قرارد 2015فصل جنگی سال 

خصوصی و یا از قرارداد های سابق که در مناطق مورد نظر  بلدیت و توانایی اکماالت را داشته ولی معیاد 

فوق العاده و استثنایی  قرارداد شان ختم گردیده باشد از طریق منبع واحد نسبت استعجالیت بصورت

 گردیده است.مسترد  عقد گردد(

( 204698451به مبلغ ) 14/4/1394بتاریخ  داد متذکره با عین مشخصات و مقداربعداز انجام مذاکره قرار

سپری  از بعد ،یک سهم برنده بود افغانی باشرکت که درداوطلبی باز -38060021/افغانی با تفاوت مبلغ

 عقد گردیده است .روز  15ماه و 3شدن مدت 

شده است اما شرکت برنده  تعیین نی افغا -41500000 /مبلغ باساس معیارات شرطنامه توانایی مالی

ر شرطنامه کم ارایه افغانی نظر به معیا -443893 /افغانی ارایه کرده است که مبلغ -41056107 /مبلغ

مبالغ مقروضیت شرکت افغانی را تذکر داده که  -54000000 /ارزیابی در گزارش مبلغ هیأتکرده است ، 

 شرکت محاسبه گردیده است .الی وزارت دفاع ملی نیز درتوانائی مالی با

  نگردیده است، مشکالت فوق  تأییددوباره مربوطه استتمنت بانکی از صحت و عدم صحت آن از بانک

 الذکر در روند تدارکاتی خیلی نگران کننده پنداشته می شود. 

 ه اند.ه اند.ون محترم تدارکات دادون محترم تدارکات دادییمنظوری توسط کمیسمنظوری توسط کمیس  وزارت ووزارت و  مشکالت موجوده را مذاکره درمرکزمشکالت موجوده را مذاکره درمرکز  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

کوشش  و ازشرکت برنده تحصیلافغانی  -38060021مبلغ/تا  شودمیبه وزارت محترم هدایت داده :  سفارش

صحت بودن دوباره استتمنت بانکی  از ،عقد گردد قرارداد ها ازطریق روش داوطلبی باز طی مراحل و کهگردد

 درنظر را قیمت قبلی داوطلبی باز زیرا ددکره توصیه گرتذم هیأتوهم به  مربوطه دوباره علم آوری گردد، کازبان
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کرده نتوانند، را تکمیل  فرعی شرطنامه که معیارات مکلفیت دارد تا داوطلبانی ارزیابی هیأت و همچنان نگرفته

 داری گردد .   دخو اجراأت همچو از آیندهدرارزیابی ننماید و  جوابگو را وی آفر

 ندرج شرطنامه.م عدم در نظر گرفتن معیارهای،  (20) مشاهده

قلم دستگاه های رادیوگرافی و پرنتر ها ضرورت قوماندانیت صحیه  29قراربازرسی قرارداد حفظ و مراقبت      

از غ متذکره مبل افغانی -9984000 /مبلغ مجموعی لمتدبا شرکت تجارتی شاه نوین  1394برای سال مالی 

  برای مدت یکسال عقد گردیده است. 7/11/1394تاریخ 

 عالم های ابتدایی جهت نرخگیری که صادر گردیده است بدون تاریخ شماره صادره و کاپی جواز  است

 باشد. شرکت ها می

  اما  ،شده است تعیینافغانی  -9800000/مبلغ قرارداد مشابه ،شده در شرطنامه تعیین معیارهاینظر به

ارایه کرده است.  ،باشد لیسی مین به زبان انگکه قرارداد آ یئدالر امریکا - 81450/مبلغشرکت برنده 

 ،کردهمحاسبه  افغانی- 59520000 /دالر امریکای را معادل - 81450 /مبلغنظربه گزارش هیئت ارزیابی 

  نیز در دوسیه مربوطه موجود نمی باشد.  تبادله اسعارنرخ 

  7/11/1394یخ جهت منظوری به مقام ارایه گردیده اما قرارداد بتار 20/4/1394گزارش ارزیابی بتاریخ 

 .گردیده است عقد ماه بعد 7عقد گردیده است یعنی 

 اعت نموده است .اعت نموده است .یافته ها و نواقص فوق مرجع مربوطه ابراز قنیافته ها و نواقص فوق مرجع مربوطه ابراز قنبه به   پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

شود که طی مراحل قرارداد به وقت وزمان مشخص صورت گیرد ، میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

شرکت های که نرخ ابتدائی ارایه نموده به ضمیمه  کاپی جوازصادرگردد ، رسماًاستعالمیه های نرخ گیری ابتدائی 

شده محاسبه  تعیینارزیابی توصیه گردد که اسناد شرکت ها مطابق معیارات  هیأتهم به  وباشد شامل دوسیه 

امه شرکت که معیارات را مطابق شرطن ارزیابی نباید هیأتنمایند،  خودداری اجراأتازهمچو  آیندهنمایند در

 . جوابگو اعالن نمایندرا آفروی  کرده،نتکمیل 

 سیستم تدارکاتی  متعددی مشکالت، (21)مشاهده

قطعات مرکزی  27امورات حفظ و مراقبت سیورپالن و واتر پالن در  اجرایقراربازرسی قرارداد تهیه مواد       

اه فیصل و شرکت لوژستیکی با شرکت های مشترک ساختمانی علی حمزه، شرکت ساختمانی ش 1394برای سال 

از طریق  26/12/1394الی  26/12/1393افغانی از تاریخ  -184096000/هارون ناصر شمال به مبلغ مجموعی

 منبع واحد عقد گردیده است. مشکالت ونواقص ذیل قابل توضیحات بیشترمیباشد :
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 ز جمله دو شرکت معذرت در ابتدا از سه شرکت استعالم صورت گرفته که شرطنامه را اخذ نمایند ،که ا

صرف یک شرکت در جواب استعالم تحریر کرده که چون محالت در ساحات مختلف میباشد  ،خواسته

 میخواهم که دو شرکت دیگر را نیز شریک سازم که بعداً منظور گردیده است .

  خذ شرطنامه را ا 9/9/1393که شرکت علی حمزه به تاریخ ،نظربه جدول توزیع شرطنامه نشان میدهد

یعنی شرکت های  ،شرکت دیگر نموده و بدون تاریخ و شماره صادره است ،  همین استعالمیه ها به دو

یعنی  ،یک روز بعد داده شده 10/9/1393 مؤرخساختمانی سیف و شرکت ساختمانی نواب بهادر نیز 

دریافت پیش از اینکه دو شرکت فوق از اشتراک در داوطلبی معذرت بخواهد علی حمزه شرطنامه را 

 مؤرخکرده و زمانیکه استعالم جهت اشتراک در داوطلبی به شرکت سیف و نواب بهادر یعنی 

 داده شده در هیمن تاریخ شرکت علی حمزه آفر خویش را ارایه کرده است . 10/9/1393

  با کیفیت خوب و نرخ "توسط وزیر چنین منظور گردیده است:  30/5/1393قیمت تخمینی به تاریخ

 ."ور استمناسب منظ

 ورد شده اما معلوم نیست که افغانی برآ - 209838500/قیمت تخمینی توسط ریاست ساختمانی مبلغ

یمت به اساس کدام سروی ومعیار؟ چون نرخ گیری ابتدایی در دوسیه موجود نیست پس این ق و چطور

 .از کجا و چطور تعیین شده است، سواالت می باشد که بدون پاسخ باقی مانده است

 /مبلغنیکه با شرکت مذاکره صورت گرفته دوقطعه استعالم بجانب شرکت داده شده  یک مراتبه زما

تخفیف ارایه نموده این  افغانی - 15900000 /مبلغتخفیف و دراستعالم دومی  افغانی - 6500000

 دو قطعه استعالم بدون تاریخ و شماره صادره میباشد.

ی وتخنیکی ارش ارزیابی به مقام معاونیت ماددرگز نیافغا -184096000/مبلغازارایه تخفیف  بعد

مقام محترم وزارت هرچه  بنأ)تخفیف قابل مالحظه صورت نگرفته  شده چنین تحریرنموده شنهادیپ

بلکه باحسب تحر یر معاونیت  نگردیدهمقام محترم وزارت دوباره به مذاکره راجع  راجع شد( الزم میداند

 ومنظور گردیده است .به کمیسیون تدارکات خاص ارسال 

به مقام وزارت صورت گرفته اما این 18/6/1393 مؤرخ (152شنهاد شماره )یمنبع واحد ذریعه پ

 26/12/1393توسط کمیسیون تدارکات خاص منظور گردیده است و عقد قرارداد به تاریخ  پیشنهاد

 هشت روزبعد .و ماه  6صورت گرفته است یعنی مدت 

افزون بر ، گرفته نشده است  نظر در، تخفیف قابل مالحظه  می باشد ونمبربدون تاریخ  استعالمیه ها

طوالنی سپری شده است در حالیکه موضوع اسعجالیت و زمان  مدت ودرطی مراحل منبع واحد آن 

 ناغگی در ابتدا مطرح بحث بوده است. 

 ت .ت .اساس  نمودهنمودهقناعت قناعت   مرجع مربوطه ابرازمرجع مربوطه ابراز  مشکالت موجودهمشکالت موجوده  یافته ها ویافته ها و  بهبه  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :
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شود که طی مراحل قرارداد به وقت وزمان مشخص صورت گیرد ، میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

شرکت های که نرخ ابتدائی ارایه نموده به ضمیمه  ، کاپی جوازصادرگردد رسماَاستعالمیه های نرخ گیری ابتدائی 

 آیندهشده محاسبه نمایند  در تعیینمعیارات  مطابقرا ارزیابی توصیه گردد که اسناد شرکت ها  هیأتباشد وهم به 

 نگردیدهکه معیارات را مطابق شرطنامه تکمیل  یهیأت ارزیابی نبایدشرکت و نمایند خودداری اجراأتازهمچو 

طی مراحل به وقت وزمان معین صورت گیرد واسناد قیمت تخمینی طورمنظم  جوابگو اعالن نمایند .را آفروی 

 درج دوسیه گردد.

 سیستم تدارکاتی.موجود در مشکالت ، (22)مشاهده

قطعات مرکزی با  1394قراربازرسی قرارداد تهیه سه قلم مواد برای حفظ و مراقبت جنراتور ها ضرورت سال      

 12/1/1395الی  11/11/1394افغانی از تاریخ  - 48595008 /شرکت تجارتی تخنیکی مراد به مبلغ مجموعی

 عقد گردیده است.

 که  نموده،ارزیابی سه شرکت در آفرگشایی در ریاست اداره تدارکات ملی اشتراک  هیأترش نظر به گزا

 /غنی قیوم که مبلغ یک شرکت بنام خدماتی و لوژستیکی دو شرکت آن جوابگو خوانده شده و

اسناد  ، ولی با وجود مطالبات مکرر،شده است شناخته غیر جوابگو ،افغانی نرخ ارایه کرده - 46704250

 .بدسترس هیئت قرار داده نشدت بازنده شرک

 ( اجناس که فورمه معیاری ارزیابی میباشد12فورمه نمبر )ردیتمام آفرها تحت ارزیابی قرار میگ در آن ، و، 

 .باشد موجود نمی گماشته شده،یک نفر عضو که در ترکیب هیئت ارزیابی از طرف تدارکات ملی  امضاء

ملی در ترکیب معرفی گردیده ، امضا و مالحظه شده ، ننموده  اینکه چرا هیئت که از جانب تدارکات

 است ، سواالت می باشد که بدون پاسخ باقی مانده است. 

 سه داوطلبی در دوسیه موجود نیست و بدسترس هیئت قرار داده نشد. منظوری پرو پیشنهاد 

  لیکه عقد قرارداد مبلغبوده در حا افغانی -80076650/مبلغارزیابی قیمت تخمینی  هیأتنظر به گزارش/ 

از قیمت تخمینی و کدام اسناد در این مورد در  ترفیصد پائین 40یعنی  ،شده استافغانی  -48595008

 باشد . دوسیه موجود نمی

  باشد .  نمی دردوسیه موجود اسناد نرخگیری ابتدائی )تثبیت احتیاج( گردیده، تعیینقیمت تخمین که 

 رسیده است اما به بانک ارسال  امضاءبه  10/8/1394 مؤرخ، م صحت استعالمیه ها به خاطر صحت و عد

 نگردیده است .

 است .است .  نمودهنمودهقناعت قناعت   مرجع مربوطه ابراز مرجع مربوطه ابراز   مشکالت موجودهمشکالت موجوده  نواقص ونواقص و  بهبه  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :
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، کاپی د به وقت وزمان مشخص صورت گیردشود که طی مراحل قراردامیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

مربوطه بخاطرصحت بودن آن دوباره  بانک ه نرخ ابتدائی ارایه نموده به ضمیمه باشد ، ازشرکت های ک جواز

شده محاسبه  تعیینمطابق معیارات  را ارزیابی توصیه گردد که اسناد شرکت ها هیأتاستعالم گردد وهم به 

 .موجود باشدنموده ودرج دوسیه  واسناد را امضاءتمام اسناد توسط تیم مربوطه ، نمایند

  .منبع واحد و داوطلبی باز های قیمت و مقایسهء مزیتتفاوت ، (23)مشاهده

از تاریخ  ) 1394برای سال  28/9/1394قرار بازرسی قرار داد دو قلم لبنیات )تخم مرغ و قیماق( که بتاریخ      

منظور گردیده،  ( افغانی با شرکت وحید عزیز عزیزی عقد و136.977.354( به مبلغ )30/9/1394الی  1/10/1393

 : که موارد ذیل قابل توضیحات بوده است

 ( افغانی به اساس داوطلبی باز بتاریخ 114.078.685قرارداد به مبلغ )ارزیابی گردیده است  5/11/1393

اما قرارداد به  ،غرض منظوری به وزارت محترم دفاع ملی ارسال گردیده است 28/12/1393و بتاریخ 

ن چنین تذکر آمده است )برای جلوگیری هر نوع که در آ 12/2/1394 ؤرخم( 62اساس فیصله شماره )

به دلیل استعجالیت و  2015سکتگی، عرضه خدمات برای اردوی ملی در جریان فصل جنگی سال 

ضرورت اکماالت بدون عقد قرارداد از برخی شرکت های خصوصی و یا از قرارداد های سابق که در 

ایی اکماالت را داشته ولی معیاد قرارداد شان ختم گردیده باشد از طریق مناطق مورد نظر  بلدیت و توان

 مسترد گردیده است. فوق العاده و استثنایی عقد گردد(، استعجالیت بصورتمنبع واحد نسبت 

  افغانی موافقه گردیده  - 121.931.700/که به مبلغ 1/3/1394قرارداد در سه مرحله مذاکره بتاریخ

برگزار  20/7/1394سبت بلند بودن فیات قبول نگردیده، مذاکره ثانی بتاریخ است که توسط دونر ن

افغانی موافقه شده دونر آنرا منظور و اداره تدارکات ملی نسبت بلند  137.979.720گردیده که به مبلغ 

رد که قرارداد متذکره با یمذاکره صورت میگ 21/7/1394ثالثاً بتاریخ  ،بودن فیات مسترد نموده است

ماه بعد با  9یعنی مدت  28/9/1394( افغانی به تاریخ 136.977.354ن مشخصات و مقدار به مبلغ )عی

 . ه است دیافغانی عقد گرد- 22.898.669 /تفاوت مبلغ

ون تدارکات ون تدارکات ییوزارت ومنظوری آن ازطرف کمیسوزارت ومنظوری آن ازطرف کمیس  ه مذاکره درمرکزه مذاکره درمرکزدرمورد تفاوت ومشکالت موجوددرمورد تفاوت ومشکالت موجود: : پاسخ مرجع پاسخ مرجع 

 ملی صورت گرفته است .ملی صورت گرفته است .

کوشش  و برنده تحصیلازشرکت افغانی ( 22.898.669مبلغ ) شودمیداده به وزارت محترم هدایت : سفارش 

مربوطه  کازصحت بودن استتمنت بانکی ازبان قرارداد ها ازطریق روش داوطلبی باز طی مراحل وعقد گردد،تا گردد 

 درباید  را مت قبلی داوطلبی بازقیدر آینده مذاکره توصیه گردد که  هیأتبه  چنانوهم دوباره علم آوری گردد،
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را مطابق شرطنامه تکمیل  که معیار ها یشرکت ارزیابی نباید هیأتنمایند،  خودداری اجراأتهمچو  ازگیرد و  نظر

 .  جوابگو اعالن نمایند را آفروی ننموده،

  .  عدم تائیدی از صحت بودن صورت حساب بانکی داوطلبان و تهیه اسناد بدون تاریخ، (24)مشاهده

ــی قرارداد       ــرکت  14قرار بازرس ــت حاالت اظطراری با ش ــد حریق به ریاس قلم تجهیزات ملزمه اطفائیه و ض

ـــتیکی مجتبی علی حمزه به مبلغ مجموعی  19/11/1394ی ال 20/8/1394افغانی از تاریخ  -33555500/لوژس

 عقد قرارداد گردیده است. 

 ر شده بدون تاریخ و جواز شرکتها می باشد. داستعالم های که بخاطر نرخ گیری ابتدایی صا 

  ــرکت برنده بتایخ ــده اما قرارداد بتاریخ  22/6/1394اطالعیه قرارداد برای ش ــادر ش به  20/8/1394ص

 رسیده است . امضاء

   از صــحت بودن اســتتمنت بانکی و قرارداد ها مشــابه از مراجع مربوط اســتعالم نشــده صــرف بخاطر

 ایمل شده که در آن مبلغ استتمنت ذکر نشده . استتمنت بانکی از بانک یک

 ..  نموده استنموده استقناعت قناعت   یافته ها و نواقص فوق مرجع مربوطه ابراز یافته ها و نواقص فوق مرجع مربوطه ابراز   بهبه  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

، کاپی د به وقت وزمان مشخص صورت گیرد شود که طی مراحل قراردامیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

مربوطه  کبخاطرصحت بودن آن دوباره ازبان  کیمه باشد ، ازبانجوازشرکت های که نرخ ابتدائی ارایه نموده به ضم

ارزیابی توصیه گردد که اسناد  هیأتهم به  های مشابه استعالم گردد و قرارداد تمام مشخصات آن و ایمیل با

گردد ، اسناد درج امضاءتمام اسناد توسط تیم مربوطه  شده محاسبه نمایند و تعیینمطابق معیارات را شرکت ها 

 گردد و طور دقیق مستند سازی گردد. وسیهد

  مشکالت سیستم تدارکاتی، (25)مشاهده

ضرورت قطعات و       ساتتام های ادارات و  جزءقرارداد یک قلم خرما با کیفیت  س سال مالی  مؤ مرکزی برای 

الی  18/3/1394افغانی از تاریخ  -5823576/با شـــرکت تجارتی و لوژســـتیکی افغانیار به مبلغ مجموعی 1394

 عقد گردیده است. 17/4/1394

 بوده است. تاریخ  استعالمیه های که جهت نرخگیری ابتدایی استفاده شده بدون شماره صادره و  

 اوراق شامل دوسیه قرارداد نمی باشد.  کاپی جواز شرکت ها ضمیمه 

  تحریرگردیده نام شرکت نرخ دهنده معلوم نمیباشد .  هیأتدراستعالم که توسط 

 قناعت نموده است .قناعت نموده است .  و نواقص فوق مرجع مربوطه ابرازو نواقص فوق مرجع مربوطه ابراز  به مشکالتبه مشکالت  رجع :رجع :پاسخ مپاسخ م
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، اسم  گرددصادر رسماً را استعالمیه های نرخ گیری ابتدائی تا ،شودمیبه وزارت محترم هدایت داده سفارش: 

ه مربوط کشرکت های که به نرخ ابتدائی ارایه نموده به ضمیمه باشد ، ازبان ، کاپی جواز باشدشرکت مشخص 

 صورت حساب بانکی داوطلبان حصول اطمینان صورت گیرد .  بخاطرصحت بودن

 که باعث تضعیف سیستم تدارکاتی گردیده است.  مشکالتنواقص و ، (26)مشاهده

از  افغانی - 377831061/مبلغقرارداد یک قلم نان خشک با شرکت تجارتی عارف رحیم کریمی به 

( تدارکات ملی از منبع واحد عقد قرارداد صورت 62فیصله شماره )به اساس ، 30/9/1394الی 1394/5/7تاریخ

 گرفته است .

 . استعالمیه های که بخاطر نرخگیری ابتدایی ارسال شده بدون شماره صادره و تاریخ میباشد 

 . استتمنت بانکی شرکت برنده جهت صحت و عدم صحت در بانک مربوط  ارسال نشده است 

  ـــه دا هیأتگزارش به مقام وزارت  28/12/1393وطلبی باز آن جهت منظوری به تاریخ ارزیابی پروس

شماره ) صله  ساس فی شده بود اما بعداً داوطلبی باز آن به ا سال  سخ( تدارکات ملی 62ار و به تاریخ  ف

مدت  از بعد توسط مقام وزارت با شرکت مذکور 7/5/1394توسط تدارکات ملی و به تاریخ  20/4/1394

ستف روز 9ماه و4 سعجالیت و با ا ضوع ا ست، که مو صورت گرفته ا اده از روش منبع واحد عقد قرارداد 

 قرار دارد.  به آن ناغگی قطعات و دالیل که جهت روش منبع واحد ارائه گردیده است، در مغایرت

 قناعت نموده است .قناعت نموده است .  یافته ها و مشاهدات فوق مرجع مربوطه ابراز  بهبه  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

که طی مراحل قرارداد به وقت وزمان مشخص صورت گیرد ،  ،شودمیایت داده به وزارت محترم هد: سفارش 

شرکت های که نرخ ابتدائی ارایه نموده به ضمیمه  صادرگردد ، کاپی جوازرسماً استعالمیه های نرخ گیری ابتدائی 

 .صحت بودن آن دوباره استعالم گرددمربوطه بخاطر کباشد ، ازبان

 سیستم تدارکاتی.موجود در  مشکالت، (27)مشاهده

با شرکت  1394و تام های مرکزی سال جزقرارداد یک قلم گوشت گوسفند و بز ضرورت قطعات و  قراربازرسی     

 31/3/1394افغانی از تاریخ  - 554756651/تجارتی حکم خان شینوزاده و الهام حاجی زاده به مبلغ مجموعی

 الی مدت یک سال عقد گردیده است .
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 ذیل قابل توضیحات بیشترمیباشد: وتفاوت هاینواقص 

  الی  1/10/1393عقد گردیده است اما تاریخ شروع قرارداد از تاریخ  31/3/1394قرارداد به تاریخ

 . استدرج گردیده   30/9/1394

 ( 141به اساس ماده )شرطنامه معیاری شرایط خاص قرارداد توانایی مالی شرکت  16/3/1394 مؤرخ

افغانی ارایه کرده که تاریخ  -925182868/تعیین گردیده شرکت برنده مبلغافغانی  -123214665 /مبلغ

 لغبمیباشد یعنی قبل از صدور شرطنامه و آفرگشایی و یک استتمنت دیگر به م 27/11/1392آن 

دالر  -200000/مبلغ 20/11/1393 مؤرخو استتمنت دیگر  16/10/1393 مؤرخافغانی ( 33000000)

ملیون افغانی  مدار اعتبار میباشد اما معیار شرطنامه ( 33) صرف استتمنت مبلغامریکایی ارایه کرده که 

 را پوره نکرده است.

 صحت و عدم صحت استتمنت بانکی شده باشد موجود نیست اما از شرکت بازنده پیرامون که یاستعالم

 موجود است.

  نبوده است اعالن برنده در دوسیه موجود . 

 افغانی بوده اما در معیارات شرطنامه مبلغ قرارداد های مشابه را -656187675/قیمت تخمینی مبلغ            

دو چند قیمت تخمینی است که یک معیار غیر مناسب و غیر  یعنیافغانی تعیین کرده  -1141081163/

معیاری بوده که داوطلبی را از سایر داوطلبان دیگر کامالً محدود ساخته، قابل ذکر است که در عین 

افغانی  از  - 505260361/ گوشت گاو و گاومیش است مبلغ قرارداد مشابه را 1394همین سال  دوسیه

افغانی  -2001917353/طریق منبع واحد صورت گرفته تعیین گردیده است  ، البته درداوطلبی باز مبلغ

 گردیده است . تعیین

  منظور گردیده و بعد توسط  14/11/1393گزارش هیئت ارزیابی و کمیته تدارکاتی توسط مقام به تاریخ

همین داوطلبی باز منظور  16/3/1394تدارکات ملی پروسه توقف داده و بعد از چهار ماه یعنی تاریخ 

گردیده و دوسیه یک قلم گوشت گاو و گاومیش داوطلبی باز ازطریق تدارکات ملی کنسل و منبع واحد 

است که از قرارداد  اجراءمنبع واحد قابل  ( صرف برای داوطلبی62منظور گردیده است ، فیصله شماره )

قبلی جنس اخذ شود اما این دوسیه پروسه داوطلبی باز آن منظور گردیده است مدیریت تصدی  مسلخ 

 جنس را از کی و به کدام فیات اخذ مینمود؟

  16/3/1394در دوسیه دو کاپی قرارداد موجود است یکی آن توسط تدارکات ملی منظورو به تاریخ 

گردیده به تاریخ  امضاءیس تصدی  مسلخ ئلت ورزیده و کاپی دیگر آن نیزکه صرف توسط رمواص

 موجود بوده است. 18/12/1393
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 تحویل بانک و آویز آن  رسماَافغانی نظر به معیارات شرطنامه باید  -32809400/پول تضمین آفر مبلغ

را به حیث تضمین   1393ضمین سال را ارایه میکرد اما شرکت به مسلخ درخواست ارایه  کرده که پول ت

 قراردادجدید محاسبه نمایند.

 

 است .است .  نموده نموده قناعت قناعت   یافته ها و مشاهدات فوق مرجع مربوطه ابرازیافته ها و مشاهدات فوق مرجع مربوطه ابراز  بهبهپاسخ مرجع : پاسخ مرجع : 

، کاپی د به وقت وزمان مشخص صورت گیردکه طی مراحل قراردا ،شودمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

صورت حساب  مربوطه بخاطرصحت بودن بانکارایه نموده به ضمیمه باشد ، از جوازشرکت های که نرخ ابتدائی

داوطلبی رامحدود نسازند واعالن  ترتیب نموده کهی باید معیارشده  تعییندوباره استعالم گردد ، معیارات بانکی 

 برندگی طبق احکام طرزالعمل تدارکاتی صورت گیرد .

 . داوطلبی بازدر مقایسه با پروسه  منبع واحدروش  در تمشکال تفاوت قیمت و، (28)مشاهده

با شرکت تجارتی حکم  1394قرارداد یک قلم گوشت گاو وگاومیش ضرورت قطعات مرکزی سال  قراربازرسی     

الی مدت یکسال  31/3/1394از تاریخ  افغانی -627640200به مبلغ مجموعی  لمتدخان شینوزاده و نوید فردین 

 ور گردیده است.منظ واز منبع واحد عقد 

  زاده و نوی محمد گل حاجی شرکت تجارتی الالگل یک قلم گوشت گاووگاومیش پروسه داوطلبی باز

افغانی برنده بوده و گزارش  - 169 /افغانی فی کیلو مبلغ - 530355969 /حاجی زاده به مبلغ مجموعی

گردیده است اما ل ی ارسامنظور غرض  14/12/1393توسط مقام و جهت طی مراحل بعدی به تاریخ 

همین قرارداد با  16/3/1394( پروسه داوطلبی باز کنسل و به تاریخ 62بعداً به اساس فیصله شماره )

عقد گردیده است. اما قرارداد  بلندافغانی  -97284231 مبلغ/ با تفاوت قیمت 1393قراردادی سال 

 باز آن منظور گردیده است.پروسه داوطلبی  16/3/1394گوشت گوسفند و بز به همین تاریخ یعنی 

 همزمان قرارداد ، منظور گردیده است به قیمت بلند منبع واحد  اب وقیمت نازل ارزیابی شده رد  یلدال

شرکت های سال قبلی  با( گفته 62دیگری در پروسه داوطلبی باز آن منظور گردیده است فیصله شماره )

داشته مشابه قرارداد  1392در سال  درداوطلبی باز ی برندهقرارداد،  منبع واحد صورت گیرد  ازقرارداد 

 .  نیز موجود بوده استو بلدیت کامل 

  مبلغ مشخص توانایی مالی ذکر نگردیده است صرف نوشته شده که به شرکت توزیع گردیده در شرطنامه

لف است از مبلغ قرارداد محاسبه شود قراردادی مک اگرکه چهارم حصه کار خویش را به پیش برده بتواند 

دارند، وهم تذکرگردیده است که ازمدت دوالی پنج استتمنت بانکی ارایه  افغانی -156910050/مبلغکه 

 کاری وحداقل یک قراردادمشابه داشته باشد .سال تجربه 
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  توانایی مالی مبلغمعیاری که توسط بخش مربوطه ترتیب گردیده نظربه معیارات شرطنامه اما/ 

اند. شرکت حکم  ردهکنشده است اما شرکت برنده این معیارات را پوره  نتعییافغانی  - 142000000

 افیصد توانایی مالی ر 60ارایه کرده که باید  افغانی -93803487 /مبلغشریک است  %60خان که 

 /افغانی و مبلغ - 34999942 /. شرکت نوید فردین مبلغارایه مینمود افغانی -00000285/مبلغ

ارایه کرده که باید میشود افغانی  - 47602462 مبلغ/ که جمعاً 26025201=  56× دالر – 225045

 افغانی - 40082473/مبلغ در مجموع هردو شرکت  ارائه میکرد افغانی -56800000 /مبلغفیصد  40

 میباشد .کم از معیار تعیین شده  افغانی -59526600 /مبلغارائه کرده اند که 

  درج  30/9/1394الی  1/10/3139شده اما شروع قرارداد از تاریخ  منظور 31/3/1394قرارداد به تاریخ

تدارکات ملی از  62ن کنسل شده و به اساس فیصله شماره امه گردیده است چون داوطلبی باز آقتنمواف

 طریق منبع واحد منظور گردیده است

 توسط  که سال قبل موجود بوده تصدی ازدرحساب  افغانی - 87302764 /جمعاً مبلغهردو شرکت از

 ی در)هردوبخش( محاسبه گردیده است.وهم درتوانائی مال اجراءدرتضمین  ارزیابی مبلغ متذکره هیأت

سخ مرجع : سخ مرجع :پا شکالت و  پا شکالت وم سون   ازاز  بعدبعد  وزارت ومنظوری ووزارت ومنظوری و  مرکزمرکز  مذاکره درمذاکره در  هیأتهیأتبه به   تفاوت موجودتفاوت موجود  م سون منظوری کمی منظوری کمی

 تدارکات ملی صورت گرفته است .تدارکات ملی صورت گرفته است .

کوشش گردد وازشرکت برنده تحصیل افغانی  -97284231 مبلغ/ شودمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

ک ،ازصحت بودن دوباره استتمنت بانکی ازبان صورت گیردقرارداد ها ازطریق روش داوطلبی باز طی مراحل وعقد

مذاکره توصیه گردد  هیأتوهم به  نمایند معیارات را طورمشخص درج شرطنامه مربوطه دوباره علم آوری گردد،

 یک ارزیابی نباید هیأتنمایند،  خودداری اجراأتازهمچو  آیندهدر ،میگرفت درنظر را مت قبلی داوطلبی بازکه قی

 . محاسبه میکرددردوبخش  مبلغ را

 .داوطلبی بازدر مقایسه با پروسه  منبع واحدروش  در مشکالت تفاوت قیمت و، (29مشاهده)

 - 110960812/  به مبلغ لمتدشرکت تجارتی خان ذاکری  با 1394قلم ترکاری باب سال مالی  16قرارداد      

عقد  21/4/1394( تدارکات ملی بتاریخ 62باساس فیصله شماره ) 30/9/1394الی  1/10/1393افغانی از تاریخ 

 گردیده است. 

 می باشدبدون تاریخ  که به شرکت صادر گردیده است،  مکتوب اطالعیه برنده . 

 و در استعالم مبلغ ، بدون تاریخ استب بانکی صادر گردیده استاستعالم که جهت صحت بودن حسا 

 باشد. ذکر نگردیده است و بدون تاریخ میبیالنس صورت حساب، 
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 .استعالمیه های نرخگیری ابتدایی در دوسیه موجود نیست 

رسال جهت منظوری به مقام ا 28/12/1393باز که ارزیابی آفرها در داوطلبی قبلی یعنی بتاریخ در داوطلبی 

 اَ افغانی برنده بوده اما بعد - 98052692 /گردیده بود در آن شرکت تجارتی الالگل حاجی زاده به قیمت مجموعی

( تدارکات ملی که منبع واحد را حکم داده مذاکره باشرکت تجارتی خان ذاکری لمتد 62باساس فیصله شماره )

افغانی بلند تر از  -12908120 /است که مبلغافغانی منظور گردیده  - 110960812 /صورت گرفته و به مبلغ

 داوطلبی باز با منبع واحد عقد قرارداد گردیده است.

ون تدارکات یمنظوری کمیس از بعد و وزارت مذاکره درمرکز هیأتبه  را مشکالت وتفاوت موجود پاسخ مرجع :

 ملی صورت گرفته است .

کوشش  و ازشرکت برنده تحصیلافغانی را ( 12908120مبلغ )تا  ،شودمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

 کبان از ،استتمنت بانکی صحت بودن عقد گردد ،از گردد قرارداد ها ازطریق روش داوطلبی باز طی مراحل و

مذاکره توصیه گردد که قیمت  هیأتوهم به  گردد،صادر  رسماًاستعالمیه ها ومکاتیب  مربوطه علم آوری گردد،

 . نمایند داری خود نادرست اجراأتهمچو  از آیندهدر گیرد و نظر درمنبعد  ار قبلی داوطلبی باز

  موجود که سبب ضعف در سیستم تدارکات گردیده است. مشکالت، (3۰)مشاهده

ریاست مخابره با شرکت معین پوپل به مبلغ  1394قلم رنگباب و کارتریج ضرورت سال مالی  20قرارداد      

 عقد گردیده است 7/8/1394الی  7/5/1394ز تاریخ افغانی ا 19900000مجموعی 

 .استعالم که جهت صحت و عدم صحت صورت حساب بانکی شده بدون تاریخ و شماره صادره میباشد 

 مبلغ/ چون قیمت تخمینی ینی غیر معیاری و واقعی نبوده،نرخگیری ابتدایی جهت قیمت تخم 

فیصد نازلتر از  37یعنی  صورت گرفته،غانی اف -19900000/افغانی و عقد قرارداد مبلغ - 53823800

و در اینجا دو موضوع است یا قیمت  می باشد، که دو موضوع مطرح بحث می گردد،  قیمت تخمینی

 تخمینی واقعی نبوده یا عقد قرارداد که صورت گرفته اجناس بی کیفیت بوده است.

 اعت داشته است .اعت داشته است .قنقن  یافته ها و مشاهدات فوق مرجع مربوطه ابراز یافته ها و مشاهدات فوق مرجع مربوطه ابراز   بهبه  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

مربوطه دوباره علم ک ازصحت بودن دوباره استتمنت بانکی ازبان شود،میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

ن بودن وباالبودن ئصادر نمایند وهم نظربه احکام طرزالعمل تدارکاتی پای رسماَآوری گردد، استعالمیه ها 

 جنس گرفته شود  .فیصد ازمتعهد اسناد قانونی راجع به کیفیت 30از%
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 . طی مراحل قرارداد درتأخیر، (31مشاهده)

با شرکت لوژستیکی معین پوپل به مبلغ  1394( قلم پرزه جات اتومات مخابره ضرورت سال 64قرارداد )    

 عقد گردیده است. 25/8/1394الی  25/5/1394افغانی از تاریخ  -16900350/مجموعی

به مقام معاونیت ارایه گردیده  5/3/1394به اتمام رسیده و به تاریخ  24/2/1394ارزیابی به تاریخ  هیأتگزارش 

توسط وزیر منظور شده است  20/4/1394مالحظه شد کرده و به تاریخ  13/4/1394اما معاونیت به تاریخ  ،است

 داده شده که دلیل آن معلوم نیست.قرار معاونیت محترم معطل در که مدت یکماه گزارش نیز 

 نظرمیدهند  قراردادبه طی مراحل  که نظربه تراکم بخش ها استعالم نگردیده نظربه اظهارات شعبات : پاسخ مرجع

درصورتیکه کدام موانع ویا ادعای شرکت ها ویا اشخاص  شود قرارداد هامیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

شفافیت  نظرمحول گردد ، اما بخاطر رازرد ونباید بخاطرابیوجود نداشته باشد به دیگربخش ها هیچ ارتباط نمیگ

 های رسمی معرفی گردد . یندهاپروسه تدارکاتی ازهمان بخش ها نم

 که باعث ضعف در روند تداکات گردیده است.  سیستم تدارکاتیموجود در مشکالت ، (32مشاهده)

ضرورت ریاست لوژستیک و  و تام های اردوی ملی جزءقرار بازرسی قرارداد انتقاالت هوایی پرسونل قطعات و      

افغانی در دو الت  -388979080 /احضارات عینیات وزارت دفاع ملی با شرکت هوایی کام ایر به مبلغ مجموعی

 3/12/1394الی  3/4/1394افغانی از تاریخ  - 23785675 /افغانی و الت دوم مبلغ - 365193407 /الت اول مبلغ

 .از طریق منبع واحد عقد گردیده است

کت هوایی کام ایر، شرکت هوایی شرکت ذیل شرطنامه توزیع گردیده است، برای پنج شر 12/2/1394اریخ به ت

شرکت هوایی  شرق ،  شرکت هوایی افق  شرکت هوایی آریاصافی ،  شرکت هوایی نا ، افغان جیت ،  که از جمله 

ــرکت هوایی کام ایر ذریعه  ــته و ش ــماره )افغان جیت مدت ده یوم جهت ارایه نرخ مدت خواس ( 176مکتوب ش

ــرطنامه ارایه آفر در ظرف یک روز کامالً غیر عملی و  تمدید مطالبه نموده، 14/2/1394 مؤرخ نظر به معیارات ش

به ســه  14/2/1394ناممکن میباشــد و به این دو شــرکت فوق تمدید داده نشــده و جلســه آفرگشــایی به تاریخ 

 ه نشده است.چ یک از سه شرکت برندشرکت دایر گردیده است که هی

استعالم ها بدون  شرکت ذریعه استعالم دعوت بعمل آمده ، که 4دوباره از جهت اشتراک و اخذ شرطنامه بعداً 

نیز دقیق تذکر نگردیده تاریخ جلسه آفرگشایی  می باشد، افزون بر آن یس اکمال و خریداری بدون تاریخئر امضاء

استعالمیه ها فوق الذکر مشخص شده باشد به شرکت ها  بدون اینکه روز آفرگشایی ، صرف ماه ذکر گردیده،

روش  تسلیم شده از 16/2/1394شرکت ها تحریر داشته که یک کاپی شرطنامه را به تاریخ  تسلیم گردیده،
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شرکت  دو دایر گردیده است که آفر 20/2/1394 مؤرخفرگشایی مقید استفاده شده که بعداً جلسه آداوطلبی 

نموده و ارزیابی استعالم های تخفیف را ازشرکت  هیأتینکه ا م ایر برای دو الت بعد ازشرکت کا راغیرجوابگو و

 افغانی برنده شده است . -388979082/افغانی تخفیف ارایه شده و به مبلغ مجموعی -20000000 /مبلغ

که شامل  که دایر گردیده در دوسیه موجود نیست 14/2/1394 مؤرخآفرگشایی دور اول یعنی مربوط به اسناد 

ج شرکت جهت اخذ شرطنامه داده اند، استعالم ها یکه برای پن آفر، حکم روش داوطلبی مقید ، گزارش ارزیابی و

 می باشد.

 91تثبیت احتیاج به اساس هدایت شفاهی وزیر که آن هم خالف ماده  ارزیابی، هیأتنظر به گزارش همچنان  

 بوده ( صورت گرفته است.  قانون تدارکات می باشد، ) از صالحیت وزیر باال

 ..  مرجع مربوطه به نواقص و مشکالت فوق الذکر ابراز قناعت نموده استمرجع مربوطه به نواقص و مشکالت فوق الذکر ابراز قناعت نموده است  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

ها  فایلتمام اسناد پروسه های قرارداد ها رابه خاطرحسابدهی در ،شودمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

حیت مقام وزارت نباشد احکام آن ازمقامات طورمنظم جابجا گردد ، وهر پروسه که طی مراحل میگردد وازصال

موضوعات تعقیب  رسماًقراردادها اوامرشفاهی مداراعتبارنبوده بلکه  باالگرفته شود ، درطی مراحل اسناد همچو

الزم است به اساس معیار های ) تجربه کافی شرکت ، توانائی مالی، اعتبار و حفظ گردد ، برای روش منبع واحد 

خوب ( شرکت ها که قبالً با وزارت عقد قرارداد نموده است و یا شرکت دیگری قادر به انجام محرمیت و کارکرد 

 امورات مورد نیاز نمی باشد ، عقد قرار داد در مطابقت به قانون تدارکات و شرایط مندرج صورت گیرد . 

   . در امورات ساختمانی و ترمیماتی پروژه ها تخنیکی نواقص و مشکالت، (33)مشاهده 

( امورات ترمیماتی و ساختمانی شامل جمنازیوم ورزشی، تعمیر کلپ ورزشی بشمول شبکه 002قرارداد نمبر )          

برق آن، تعمیر کلپ پرورش اندام ، شبکه آبرسانی تعمیر سه منزله اداری و سرک و پلچک، جوی و اتاق جنراتور 

ها، میدان فوتبال و میدان کرکت و شبکه برق خارجی و ذخیره تیل شبکه برق ساحات پارک، حوض آبازی، پیاده رو

 کمپلکس سپورتی در حربی شونحُی واقع مهتاب قلعه .

 D-33412قرارداد فوق فی میان وزارت دفاع ملی و شرکت ساختمانی برادران سیفی گروپ دارنده جواز نمبر    

یست و چهار هزارو یکصدوچهل و نهصدو ب ملیونیکصدو سی و نه  139924145به قیمت   6/1394/ 5بتاریخ 

و پنج افغانی از بودجه عادی  برویت نقشه ها و اسناد تخنیکی  از ریاست ساختمانی و ملکیت ها بمدت  )ده ماه(  

 مطابق قوانین نافذه و مشخصات شرطنامه عقد گردیده است.  5/4/1395الی تاریخ 

 .است  واقص و مشکالت ذیل برمال گردیدهنظربه کنترول عینی از ساحه کار شده عمالً دیدن بعمل آمد ن
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 از قسمت های کانکریت سرک ها درز های که از اثر ریخت کانکریت بوجود آمده مشاهده  یدر بعض

 گردید.

 .کیبل های سایقه گیر )کیبل متصل آرت( از داخل ناوه های آب به بام راه یافته است 

 یدان رکبی از کانکریت بازمانده که علت قسمت کانکریت ریزی سرک که از شروع طرف میدان کرکت و م

ت ریزی گردیده کینک وسایط کانکریرکم سنجشی شعبه برآورد میباشد، همچنان ساحه که برای پا ،آن

 باشد یعنی مفیدت ندارد. صل نمیاست به سرک اصلی و

  الحال برآورد ثانی و تسلیم گیری آن تکمیل گردیده است تا  1394از پروژه ساختمانی فوق که از سال

 هیج استفاده صورت نگرفته است. 

  .سرکهای به قسم موج دار کار شده که نمایانگر عدم سروی، اسکیچ و لیول کشی درست میباشد 

 یاری و بسیار آسیب پذیر اعمار گردیده استپلیر های جویچه به شکل غیر مع. 

 بجای باشد و  ل میمیدانهای ورزشی کرکت، میدان هاکی که بدلیل حفظ مراقبت درست به حالت زوا

 سبز گردیده است. هحلف های هرز سبزه در  میدان فوتبال کالً 

  شرکت متذکره نتوانسته کارخویش را به وقت وزمان معین انجام دهند که نظربه مکتوب شماره

عنوانی مقام معاونیت تأمینات تکنالوژی ولوژستیک ارسال گردیده  1395 /7/10مؤرخ 3307بر3306)

شناخته شده  تأخیرروز جریمه  116کننده مکلف به پرداخت  اجراءترول که شرکت است .نظره به کن

 است. 

  شروع  و الی الحال که کار آن تکمیل نگردیده است و به اثر انفجاری  1390پروژه فوق الذکر که از سالهای

تخریب  که در عقب جمنازیون مذکور رخ داده است که بیشتر ساحات کار شده مانند شیشه ها جمنازیون

رفته است، نواقص و مشکالت فوق مورد بهره برداری قرار نگاست. و مرکز تعلیمی حربی شونحَی گردیده 

 الذکر در تصاویر زیرین به وضاحت قابل دید و مالحظه می باشد.
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 باقی مانده است .تکمیل نگردیده و نشان میدهد که کانکریت ریزی سرک  (6تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باقی مانده است . نشان دهنده آنست ، که کانکریت ریزی سرک ها  (7تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذشت زمان از داخل جمنازیوم ورزشی می باشد.تخریبات  انفجار و گ، نشان دهنده (8شماره ) تصویر
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 منازیوم ورزشی، می باشد. ذشت زمان از داخل جتخریبات  انفجار و گ( نشان دهنده ، 9شماره ) تصویر
 

 پاسخ مرجع

 مرجع مربوطه قرار ذیل پاسخ ارائه نموده است: هیئت های به سوال 

به قوماندانی قطعه مربوطه تسلیم داده  و تکمیل گردیده است فوق الذکر در وقت و زمان معین آنپروژه  .1

 باشد. شونحٌی میاینکه تاحال استفاده صورت نگرفته است مربطه قوماندانی حربی  ،شده است

سرک های که از نظر هیئت محترم به قسم موج دار کار شده است علت آن عدم موجودیت نقشه سروی  .2

 میباشد.

پلیر های که در بعضی از قسمت های به شکل غیر معیاری به مالحظه هیئت محترم رسیده مطابق نقشه  .3

 شرکت کار گردیده است. ان مراقبت کننده باالیانجنیری توسط انجنیرهای ابتدایی مدیریت 

میدان های ورزشی کرکت، هاکی، و فوتبال که در آن گیاهان هرزه به مالحظه هیئت محترم رسیده  .4

میدانهای فوق الذکر در وقت و زمان آن تکمیل و به قطعه مربوطه تسلیم گردیده است، که بعد از سپری 

از بین رفته و مسئولیت بعدی آن سال و عدم حفظ و مراقبت به وقت و زمان آن کبل آن  3شدن مدت 

 مربوط آن قوماندانی محترم میباشدو

نقشه های سروی در قرارداد موجود نبوده و کار پروژه مطابق مشخصات موافقتنامه منظور شده صورت  .5

 گرفته است.

 در مورد تست و البراتوار مواد ساختمانی کدام جوابی نداشته اند.
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  ها  سفارش

 تا  هنگام به قرارداد سپردن چنین پروژه های بزرگ قسمت  ،داده میشودی هدایت به وزارت محترم دفاع مل

های آسیب پذیر بخش های مانند طرح نقشه های مهندسی و تخنیکی، دیزاین و برآورد، کنترول کیفیت 

و تست و البراتوار مواد ساختمانی که امکان بروز خطرات در آن موجود میباشد جهت پیشبرد آنها به نحوه 

 ضیاعتا از مشکالت نوسانی و دیر رسیدن نقشه و دیزائین و تر و بهتر آن به قرارداد سپرده شود  رستد

 زمان جلوگیری بعمل آید. 

  آموزش نحوه نظارت و کنترول از پروژه هدایت داده می شود تا، ان ریاست ساختمانی و ملکیت ها انجنیربه

را با آله  ت لیول هاتس اشین آالت ساختمانی را فرا گیرند،از وسایل و م طرق استفادهو  را فراهم گیرند، ها

تا از پستی و بلندی و عدم هم خوانی سطوح کانکریت ها  نمایند،لیول دوربین هم سطح کننده استفاده 

 جلوگیری بعمل آید.

  ته تا در قسمت برآورد پروژه های از روی )نقشه( اسکیچ گرف داده میشودبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت

 شده از ساحه بپردازند تا کم خوانی و کم رسی در کار ها  جلو گیری بعمل آید.

  کننده و مراقبت کننده پروژه  اجراءان و شعبات انجنیرتا به  ،داده میشودبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت

حه با درج ختم پروژه های ساختمانی بطور منظم گزارش روزانه کار از سا وضاحت دهند تا از شروع تاها 

م از قسمت های کار شده بر طبق پالن اع )انتقادات، پیشنهادات، سفارشات، هدایات، نظریات و تشریحات(

 آن ارائه دهند.  دالیلبا ذکر توضیحات  باقی مانده امورات،یا  شده و اجراء

  بین  ها درامورات پروژه  اجراأتدر هنگی تا یک نوع همآ داده میشودبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت

در ه )ریاست ساختمانی و ملکیت ها( ء کننداجراءریاست قرارداد کننده )ریاست اکمال و خریداری( و 

تا از حدر رفتن پول دولت و معیاد  گردد،ایجاد  ،ینرارداد و طرح و دیزاترتیب اسناد طی مراحل اداره ق

 قرارداد ها جلوگیری بعمل آید.

  ی که از جانب تأخیرتا در قسمت تحصیل مقدار جریمه  ده میشوددابه وزارت محترم دفاع ملی هدایت

اقدام  شعبه قرارداد ها بیرون نویس گردیده است با برخورد واقع بینانه )در صورت نداشتن تمدید به موقع(

 به اداره عالی تفتیش اطالع دهند.  رسماًنمایند و 

 

 تمانی (ساخ)  تخنیکی نواقص در امورات مشکالت، (34)مشاهده       

امورات ترمیماتی و ساختمانی تأسیسات ریاست  4الی  3قرارداد امورات ترمیماتی و ساختمانی دیوار احاطه      

 .اقع سیاه سنگکشف و استخبارات و
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بتاریخ   D-04-111قرارداد فوق فی میان وزارت دفاع ملی و شرکت ساختمانی فتح خان دارنده جواز نمبر     

برویت نقشه ها و اسناد تخنیکی   افغانی از بودجه عادی  ملیونهفتاد و یک  71000000 قیمتبه   23/10/1394

پروژه فوق عقد گردیده است،  23/6/1395از ریاست ساختمانی و ملکیت ها بمدت  )هشت  ماه(  الی تاریخ 

 .است در نظر گرفته شده،  1394جهت ترمیم تخریبات بعد از انفجار بزرگ در قسمت سیاه سنگ در سال 

 .  به مشاهده رسیدنواقص و مشکالت ذیل  بعمل آمد،قسمیکه از ساحه کار شده عمالً بازدید 

 و نل دوانی آن در نظر گرفته نشده است . (ویرنگ)پروژه فوق کار برقکاری  در برآورد 

 هم در ساحه باقی مانده است. تا اکنونانفجار بعد از حادثه چادر  آهن های آهن آالت و  توده 

 در محل به مشاهد میرسد، که در تصاویر ذیل هم کثافات باقی مانده از انفجار،  ی از قسمت ها هنوزبعض

 قابل مشاهده می باشد. 

  ان مراقبت کننده از ساحه کدام عکس و یا تصاویر ارائه نداشته انجنیرشایان تذکر پنداشته می شود ، که

 ه است .اند، تصاویر ذیل توسط هئیت موظف از ساحه اخذ گردید

 

تا اکنون تخریبات سانحه انفجار قبل از ترمیم پروژه فوق مشاهده می گردد که  (10شماره )در تصویر

 باقی مانده است. 
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 را نشان میدهد  حه انفجار قبل از ترمیم پروژهتصویر شماره )(، تخریبات سا

 

 را نشان میدهد  ژهحه انفجار قبل از ترمیم پرو(، تخریبات سا11تصویر شماره )

 فوق نشان می دهد، که هنگر ترمیم ناشده باقی مانده است. (12شماره ) تصویر
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 .وجود داردکثافات و آهن چادر های تخریب شده باقی مانده در ساحه ، (13تصویر شماره )

 

 کثافات و آهن چادر های تخریب شده باقی مانده در ساحه .، (14تصویر شماره )
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 ها  سفارش

  شود تا به شعبات سنجش و برآورد هدایت داده شودتا در میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده

 طرح و سنجش چنین پروژه های ابتدای از مکمل سنجش شدن تمام پروژه اطمینان حاصل نمایند.

   شود همچنان تخریبات اعم از تمامی کارات و تأسیسات میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده

 ی و شبکه های برق و آبرسانی مد نظر گرفته شود.انجنیراختمانی، س

  ءاجراءان که سنجش چنین پروژه ها را انجنیرشود  به میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده 

تا تخریبات هر بخش را در مقر و آدرس همان قسمت بروی پالن )نقشه ساحه( یح دهند میکند توض

سهولت ایجاد  ،به مشکل اجراأتند تا در قسمت سنجش و امورات منظم بر اساس فیصدی نشان ده

 نمایند.

  ه، داغمه لشود تا بعد از ختم هر پروژه کار انتقال مواد فاضمیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده

جات و کثافات ساختمانی را از ساحه اقدام نمایند تا در قسمت حفظ و نگهداشت همچنان قابل بهتر 

 حه کار خود متوجه باشند.دید بودن سا

 

 ساختمانی ()  تخنیکیدر امورات مشکالت نواقص و ، (35)مشاهده 

 قوماندانی(  KVA 400ترمیماتی و ساختمانی یک باب برج برق تیپیک و نصب ترانسفارمر ) قرارداد قراربازرسی           

ترانسفارمر ریاست محترم لوژستیک  مساعی قرارگاه، ساختمان یک باب برج برق تپیک و نصب برج برق تیپیک و

احضارات و عینیات وزارت دفاع ملی ، کمبودات تجهیزات برق برج برق دیپوی صحه، دیپوی اکماالت، دیپوی 

( که از طرف KVA 20البسه بهاری و مخابره برای فعال کردن ترانسفارمر ها و وصل آن به شبکه برق شهری )

ست،  امورات ترمیمات مرکز گرمی قصر وزارت دفاع ملی و وصل آن به ان برشنا شرکت برآورد گردیده اانجنیر

 .شبکه برق خارجی از برج برق جدید الی اتاق جنراتور ریاست ساختمانی و ملکیت های

 بتاریخ )D-29260(قرارداد فوق فی مابین وزارت دفاع ملی و شرکت ساختمانی هیواد واحدی دارنده جواز نمبر 

 و چهار صدو هفده هزارو یکصدو هشتادو هفت افغانی ملیونیازده  -11417187/وعیبه قیمت مجم 4/11/1394

 عقد قرارداد گردیده است.دی ااز بودجه ع 4/3/1395ماه تقویمی ( یعنی الی  4برویت اسناد تخنیکی بمدت )

ده از برج برق تیپیک که برای ریاست لوژستیک احضارات و عینیات وزارت دفاع ملی واقع پل محمود خان بو

ریاست محترم لوژستیک احضارات و عینیات بداخل قرار گاه وزارت انتقال یافته و محل آن به ریاست محترم 

پول آن وضع شده است.  نظر به مالحظه  رق مذکور لغو و کار نگردیده است،امنیت ملی سپرده شده که برج ب

برج برق مذکور گردیده اقالم که شامل  یافغان – 298500 /به قیمتراپور پیشرفت کار دو قلم جنس کیبل مسی 

 است.
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 :  قسمیکه از ساحه کار شده عمالً دیدن بعمل آمد مشکالت و نواقصات ذیل مشاهده گردید 

 و   ضکه باعث خرابی بعضی فیو ،فشار برق در برج برق مساعی قرار گاه بیشتر از حد سنجش میباشد

 سویچ ها گردیده است.

 ا یک  کپسول  ضد حریق موجود است، و از طرف مرجع کدام تدابیر در محل های نصب برج برق صرف

 ایمنی و کنترول خطر در نظر گرفته نشده است .

  در قسمت نصب ترانسفامر ها و ساحات کار کیبل های کدام نقشه از ساحه گرفته نشده که خطر قطع

 کیبل های در صورت کندن به امورات غیره میباشد.

 ( سیستم کنترول سایقه گیر)نبوده و برای برج  کافی امواج رعد و برق kv 400 سایقه گیر  خهیک سی

 باشد. رفیت و کنترول جریانات سایقه را دارا نمیظقابلیت 

 

 ها  سفارش

ین و طرح برآورد  پاور لود )طاقت برق( ، تا در قسمت دیزاشودمیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده  .1

رسی برق  با مشوره ریاست برشنا توجه جدی نمایند تا از کم به وران برق باتجانجنیرچنین پروژه از  

 جلوگیری بعمل آید.

در قسمت تدابیر کنترول خطر و ضد حریق از لحاظ تجهیزات و تمرینات نحوه استفاده آنها در مواقع  .2

یاد ان  بخشهای مربوط را آموزش دهند تا در مواقع اضطرار از اضرار زانجنیراضطراری کارمندان فنی و 

 . جلوگیری بعمل آید

دارایی دولت در اضرار آن  ازگیرند تا در قسمت سنجش سایقه گیر )کنترول رعد و برق( از جدیت کار  .3

 مان باشد.ا

 ساختمانی () تخنیکی  در امورات مشکالتنواقص و ، (36)مشاهده 

پ تیپیک بشمول شبکه های پم قرارداد امورات ترمیماتی ساختمانی بالکها، یک باب اتاق  واتر قراربازرسی     

ترپمپ ساحه  ، احاطه از جالی سیمی در اطراف  اتاق واتر پمپ و ذخیره آب و شبکه آبرسانی چاه عمیق و وابرق

جنوبی قوماندانی قوای هوائی و امورات شبکه آبرسانی و کانالیزاسیون تشنابهای قراول شرقی پوهنتون قوای هوائی 

به  9/9/1394وق فی مابین وزارت دفاع ملی و شرکت ساختمانی شاه فیصل بتاریخ قرار داد ف، واقع خواجه رواش.

و چهارصدو هفتاد و سه هزارو دوصدوچهل و هشت افغانی برویت اسناد تخنیکی  ملیونشش  - 6473248/قیمت 

 ماه ( از بودجه عادی وزارت دفاع ملی عقد گردیده است. 7بمدت )
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 مشکالت ونواقص

 درست و مکمل آن برآورد و سنجش نگردیده است. به شکل قسمت رنگمالی بالکها -

 ورد ذکر نگردیده است .جزوار و بشکل مشخص در برآاحجام کارکردگی پروژه  -

  .از ساحه گرفته نشده است ،پروژه باشد امورات که نشاندهنده موقعیت های واقعی ۀ سایت پالن و یا نقش -

 . نمی باشدژورنال پروژه موجود  -

، 202قسمیکه به نظر رسید رنگمالی بالکهای  ،از پروژه فوق الذکر دیدن بعمل آمدبه ترکیب هیئت  -

که  قسماً )یک رخ آن( تخریب گردیده است البته بعد از تکمیل معیاد گرنتی شرکت میباشد. 204و 203

 در تصاویر ذیل قابل مشاهده می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان  اندک که رنگ آن دوباره با گذشتشد ، نشان دهنده تعمیر رنگ شده می با (15تصویر شماره )

 تخریب گردیده است.

 ها  سفارش

  سروی تا در قسمت در نظر گرفتن سنجش پروژه باید  ،شودمیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده

دقیقاً  ،اساس فیصدی هو بعداً تخریبات و ترمیمات هر قسمت ب صورت گیرداز پروژه  کلی و تصویر برداری

 مشخش گردد.  ،دیده و در سایت پالن ساحات کار شدهسنجش گر

  یعنی با ذکر ابعاد و مشخصات محاسبه  از جدیت ودقت کار گرفته شود،در قسمت سنجش و برآورد پروژه

موضوع به شکل جزوار  ،و تفهیم درست افاده کرده نتواندقابل رویت باشد نه اینکه فقط حجم ذکر شود 

 برآورد گردد.



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

90     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

  شود تا در قسمت حفظ و نگهداشت فضای کار توجه جدی میدفاع ملی هدایت داده به وزارت محترم

 ی عامه بوجه بهتر نگهداری صورت گیرد.ئنمایند تا از دارا

 حفظ و مراقبت پروژه های رنگ شده و پاک نگهداری دارایی عامه توجه جدی نمایند. همچنان در 

 مانیو نواقص در امورات تخنیکی ساخت مشکالت، (37)مشاهده 

 وجزء( ساعته چیلرهای قطعات و 24( ترمیم اساسی و حفظ و مراقبت  )0041قرارداد نمبر ) قراربازرسی          

قرارداد فوق فی مابین ریاست ساختمانی و ملکیت های ت ریاست ساختمانی و اداره  امالک، تامهای مرکز ضرور

به قیمت  2/6/1394( بتاریخ D-196) نمبر زجوا ساختمانی تخنیکی مراد دارندهوزارت دفاع ملی و شرکت 

 بمدت )یک سال ( تقویمی از بودجه عادی عقد، ده ملیون افغانی برویت اسناد تخنیکی  - 10000000/مجموعی

 گردیده است، که نواقص و مشکالت ذیل در پروژه مذکور به مشاهده رسید:  قرارداد

  کامالً  در نظر گرفته شده، ختلف النوع در ساحهپایه چیلر های م 34برآورد اولیه که  3و 1در شماره 

نظر به درخواست مقامات قطعه مربوطه و تثبیت هیئت دارا نمی باشد، و ظرفیت ترمیم را  گردیدهتخریب 

به حفظ و مراقبت و  ،به ساحه توظیف شده اند 6/4/1395 مؤرخفنی که باالثر مکتوب پیشنهادیه مقام 

یده است. که پروسه دتبدیل گر(  12000BTU )  و(  BTU19000 ) پایه ایرکندیشن های 686ترمیم  

 گردیده است . صآن هم نظر به قانون از سه شرکت نرخ گرفته شده است و به شرکت برنده تفوی

 

 مشکالت و نواقص در امورات تخنیکی ساختمانی، (3۸)مشاهده 

و دیوار احاطه  ( باب پهره دار خانه5ی مهمات و )دیپو ( باب5قرارداد امور ترمیماتی و ساختمانی )بازرسی  قرار     

( باب دیپوهای مهمات پلچرخی 52از جالی فنس و دیپوی مهمات خیرآباد و ساخت دروازه فلزی و کانکریت ریزی )

 قوماندانی عمومی لوژستیک .

(  بتاریخ D-52962قرارداد فوق فی مابین وزارت دفاع ملی و شرکت ساختمانی آریا بهار سبز دارنده جواز نمبر )

و چهارصد هزار افغانی برویت اسناد تخنیکی مطابق به  ملیونپنج  -5400000/و به قیمت مجموعی 13/4/1395

 ماه (  تقویمی عقد گردیده است. 3قانون تدارکات از بودجه عادی به مدت )

توسط انجنیر  خالی ب دیپودیدن بعمل آمد، نظر به ملحوظات امنیتی فقط از سه باقسمیکه از ساحه کار شده       

 :  نواقص و مشکالت ذیل برمال گردیده استکنترول و دیدن بعمل آمد که  مراقبت کننده و هیئت موظف

 نبوده، افزون بر آن موجود  پروژه با وجود تقاضای هیئت بدسترس قرارداده نشد و در ساحه سایت پالن

 .گردیده استسیم ساحه مشخص یا هم تر کار شرکت بروی کدام نقشه و معلوم نگردیده که
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  ًاز مواد ساختمانی بی کیفیت کار شده  کانکریت ریزی بدون سیخ در کار فرش دیپو های پلچرخی کامال

 که بیشتر آن به شکل خاک بیرون زده است.

 آب نرسیدن به کانکریت  خی که بعد از کانکریت ریزی به نسبتکانکریت ریزی دیپوهای مهمات پلچر  ،

 تخریب گردیده است. بیشتر ساحاتدر

 موقعیت، اندازه، مساحت دیپوهای کار  دهندهنقشه و یا کدام سایت پالن از ساحه گرفته نشده که نشان

 شده باشد  .

 تموو مقا در نظر گرفته نشده، وزنسنگین ین و برآورد ابتدایی پروژه بروی مقاوت دیپوی مهمات دیزا 

 باشد. می ضعیفآن در برابر فشار و وزن 

 ای یک برآورد جوابگو باشد. و همچنان  جزکه بیانگر تمام ا نگردیدهمشخص  جزوار به شکل پروژه برآورد

 برای کانکریت فوق تپک کاری و جغل فرش در نظر گرفته نشده است.

  ــوه ــت و نح ــم از کیفی ــاری ه ــال ک ــت و ژورن ــده اس ــه ش ــد ارائ ــد روز بع ــروژه چن ــاری پ ــال ک ژورن

 زی تحریر نشده است.نگهداشت الی خشک شدن کانکریت ها چی

 بـه مشـاهده میرسـد، کـه در تصـاویر ذیـل بـه وضـاحت  ز هـایردر قسمت های وسط کف دیپوهـا د

تمامی نواقص و کاسـتی هـای کـه در بخـش امـورات سـاختمانی وجـود بـوده اسـت ، قابـل مالحظـه 

 و مشاهده می باشد : 

  

در کف دیپو ها کار شده  که می باشد، کانکریت تخریب شده، نشان دهندهء (16تصویر شماره )

                                                                                    .است
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                           .                                                         که در کف دیپو ها کار شده است می باشد، کانکریت تخریب شده، نشان دهندهء (17تصویر شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امت بودن کانکریت ها در قسمت آغاز کار می باشد. کم ضخنشان دهندهء،  (18تصویر شماره )
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 پول در مقایسه با کارکرد شرکت  تتفاو

 7متـر و عـرض  3قسـماً تخریـب گردیـده اسـت کـه بـه طـول  باب دیپـو 12کانکریت قسمت دخولی از 

ــخامت  ــر و ض ــا 7مت ــد نتیس ــر میباش ــه ) ،مت ــغ47.7ک ــب مبل ــی مترمکع ــت ف ــب کانکری ــر مکع  /( مت

ــغ - 2319.88 ــاً مبل ــه جمع ــانی ک ــل  -110658 /افغ ــا قاب ــار ســبز آری ــانی از شــرکت ســاختمانی به افغ

 بازگشت میباشد.

متــر  ســانتی 7بــاب دیپــو کــه در بــرآورد ثــانی  3ضــخامت کانکریــت قســمت هــای دخــولی دیپــو هــا از 

* 7*3متـر بـوده اسـت کـه  سـانتی 3 نظـر بـه مشـاهده و کنتـرول عینـی،ر حالیکه مجرائی داده شده د

متـر مکعـب کانکریـت کـم کـاری کـه  (1.26 جمعـأ ) بـاب دیپـو 3متر مکعب فی دیپـو و  0.42 = 0.02

افغــانی بابــت کــم کــاری در کــار  - 2923 /افغــانی کــه جمعــاً مبلــغ- 2319.88 /فــی مترمکعــب مبلــغ

 .دانسته می شودتمانی بهار آریا قابل تحصیل کانکریت ریزی از شرکت ساخ

 ها  سفارش

  ءشـود تـا بـا ایجـاد یـک شـعبه مـنظم و مسـلکی ابتـدامیبه وزارت محتـرم دفـاع ملـی هـدایت داده 

ــاتی ، ســروی  ــای ســاختمانی و ترمیم ــروژه ه ــرد،از ســاحه پ ــت  صــورت گی ــت و موقعی ــا ثب ــداً ب بع

 اجرا گردد.بروی نقشه و پالن امورات در محل کار 

   کم مــورد یکصـدو ســیزده هـزار و پنجصــدو هشـتاد و یــک افغـانی بابــت دو( 113581)جمعـاً مبلــغ

 کاری از شرکت بهار سبز آریا قابل تحصیل میباشد.

  بـه شـکل در قسمت تست البراتـوار و کنتـرول کیفیـت مـواد سـاختمانی بـه صـورت فنـی و مسـلکی

 شده جلوگیری بعمل آید.تا از تخریبات امورات کار دقیق آن اجراأت صورت گیرد، 

 تمـامی قسـمت  ضـخامت و حجـم کانکریـت در هنگـام کـارموظـف اسـت، تـا ر مراقبت کننـده نیانج

، تـا از تخریبـات و مشـکالت بعـدی جلـوگیری نمایـدچـک و بـازبینی را هـا ه پروژ ها کانکریت ریزی

 .بعمل آید

  پــروژه هــا وظیفــه   شــود تــا بــه مراقبــت کننــده گــانمیبــه وزارت محتــرم دفــاع ملــی هــدایت داده

داشـته باشـند تــا از بـروز درز هـا قطعــی جـدی در هنگــام ریخـت کانکریـت توجــه  ود تـاسـپرده شـ

 جلوگیری شود. 
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    ساختمانی ()  تخنیکی و نواقص در امورات مشکالت، (39)مشاهده

د فاخانه شـهید سـردار محمـسـاعته لفـت هـای شـ 24قـرارداد تـرمیم جـاری و حفـظ و مراقبـت  قراربازرسی

قــرارداد فــوق فــی مــابین وزارت محتــرم دفــاع ملــی و شــرکت ســاختمانی مجتبــی علــی بتــاریخ داود خــان، 

چهــار ملیــون و دوصــدو ســی و چهــار هــزارو هفتصــدو پنجــاه  -4234750/بــه قیمــت مجمــوعی 9/9/1394

عــادی  افغـانی بــر رویـت اســناد تخنیکـی در مطابقــت بـا قــانون تـدارکات بمــدت یکسـال تقــویمی از بودجـه

 ین وزارت عقد گردیده است، که دارای نواقص و مشکالت ذیل می باشد: ا

 اســخ در مــوارد پــروژه حاضــر نگردیــد، افــزون بــر آننــزد هیئــت جهــت پمراقبــت کننــده  انجنیــر 

  هیئت قرار نگرفت.مراقبت کننده  بدسترس  انجنیر سرکار مربوط به ژورنال

موصــوف  انجنیــرنگاشــته انــد کــه  13/8/1396 مــؤرخ( 19شــماره )در جــواب اســتعالمیه    :پاســخ مرجــع       

ــدانی ) ــه قومان ــال )گــزارش ســاحه ( آن از KMTCجهــت تعلیمــات نظــامی ب ــده اســت و ژورن ــی گردی ( معرف

 در شفاخانه مذکور مفقود گردیده است. انتحاریاثر وقوع حمله 

بســپارد کــه در تــا بــه شــعبات فنــی وظیفــه  ،شــودمیبــه وزارت محتــرم دفــاع ملــی هــدایت داده : ســفارش

بـه ، همچنـان توجـه جـدی داشـته باشـند.مهـم اسـناد  و هـاه قسمت حفظ و نگهداشت ژورنـال کـاری پـروژ

نماینـد  کـه تـازه جـذب مـیرا  ان مراقبـت کننـده انجنیـرتـا  ،شـودمیوزارت محترم دفاع ملـی هـدایت داده 

 هـا راه تمان پـروژمراقبـت از کـار سـاخ شـیوه هـای تحت آمـوزش قـرار دهنـد، بخصـوص به صورت مسلکی 

تـا در قسـمت مراقبـت امـورات  برای انجنیران که جدیـداً اسـتخدام مـی گـردد تحـت آمـوزش قـرار گیرنـد، 

 ساختمانی و ترمیماتی به مشکل مواجه نشوند.

    ساختمانی () مشکالت و نواقص در امورات تخنیکی ، (4۰)مشاهده 

حــوض، اطــراف مســجد شــریف و اطــراف قصــر  قــرارداد امــورات ترمیمــاتی و شــبکه بــرق چهــار اطــراف    

 سابقه وزارت دفاع ملی.

برویــت  30/3/1395قـرارداد فـوق فــی مـابین وزارت دفــاع ملـی و شـرکت ســاختمانی سـریر ســادات بتـاریخ 

و چهـل هـزار افغـانی مطـابق قـوانین نافـذه  ملیـونیـک  - 1040000 /شرطنامه و اسناد تخنیکی بـه قیمـت

 از بودجه عادی این وزارت  عقد گردیده است.  کشور به مدت یک ماه تقویمی 

 : قسمیکه از ساحه عمالً بازدید صورت گرفت نواقصات ذیل مشاهده گردید

 از چراغها تخریب گردیده است. یدر قسمت صحن باغچه قصر سابقه وزارت دفاع ملی بعض 
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 ــاع ــرم دف ــد وزارت محت ــل قصــر جدی ــی نصــب  در مقاب ــه ی ــه شــکل پای ــون ب ــی چــراغ هــای نی مل

وات  40 یکه برای تبـدیل گـروپ هـای آنهـا از گـروپ خـت نیـون نـه بلکـه از گـروپ هـاگردیده، 

در لسـت احجـام نیـز کـه غیـر معیـاری مـی باشـد و موضـوع ساده پیچـی کـار گرفتـه شـده اسـت 

 در نظر گرفته شده است. چنین 

 ن کنترولـر ترانسفارمر ترکی که در لست و برآورد در نظـر گرفتـه شـده اسـت بـه اثـر در نظـر گـرفت

و بجـای آن ترانسـفارمر وطنـی نصـب گردیـده اسـت، و در گـزارش  هسـوخته و از کـار بازمانـد ،برق

 ل پروژه نیز انعکاس داده نشده است.اژورن

ــی  ( ،19شــماره ) تصــویر ــاع مل ــی در صــحن وزارت دف ــه ترانســفارمر وطن ــد ک ــی ده نشــان م

 نصف گردیده است. 

در امـورات سـاختمانی وزارت محتـرم دفـاع ملـی ی ذیـل بـه منظـور بهبـود هـا سفارشدر کل 

  ارائه می گردد: 

هــا ه ژورنــال کــاری پــروژ ، اســناد ،بــه شــعبات فنــی وظیفــه بســپارد کــه در قســمت حفــظ و نگهداشــت .1

 توجه جدی داشته باشند.
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تحـت آمـوزش قـرار گیرنـد . تـا ان مراقبت کننـده کـه تـازه جـذب مینماینـد بـه صـورت مسـلکی انجنیر .2

 ت امورات ساختمانی و ترمیماتی به مشکل مواجه نشوند.قسمت مراقبدر 

سـروی  ءشـود تـا بـا ایجـاد یـک شـعبه مـنظم و مسـلکی ابتـدامیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده  .3

امـورات در محـل بعـداً بـا ثبـت و موقعیـت  صـورت گیـرد،از ساحه پروژه هـای سـاختمانی و ترمیمـاتی ، 

 اجرا گردد.بروی نقشه و پالن کار 

ر قسمت تسـت البراتـوار و کنتـرول کیفیـت مـواد سـاختمانی بـه صـورت فنـی و مسـلکی بیشـتری بـه د .4

 پروژه بپردازد تا از تخریبات امورات کار شده جلوگیری بعمل آید.

مراقبــت کننـده ضــخامت و حجـم کانکریــت در هنگـام کــار تمـامی قســمت هـا کانکریــت ریــزی  انجنیـر .5

، تــا از تخریبــات و مشــکالت بعــدی نماینــدو بــازبینی  چــک را بــه شــکل مــنظم و جــدی چنــین پروژهــا

 .بعمل آیدجلوگیری 

 جــدی بـه مراقبــت کننــده هــای  پــروژه هـا وظیفــه ســپرده شــود تــا در هنگـام ریخــت کانکریــت توجــه .6

 .  نمایند و در پروژه های بعدی از بروز درز ها قطعی جلوگیری بعمل آید

بعداً صورت گیرد، از پروژه  کلی و تصویر برداری پروژه باید یک سروی در قسمت در نظر گرفتن سنجش .7

و در سایت پالن ساحات کار شده   گردد،اساس فیصدی دقیقاً سنجش  ۀتخریبات و ترمیمات هر قسمت ب

 مشخش گردد.

یعنی با ذکر ابعاد و مشخصات کامل کار صورت گیرد، در قسمت سنجش و برآورد پروژه میبایست با دقت  .8

 و درست تفهیم افاده ننماید. نه اینکه فقط حجم ذکر شود  محاسبه قابل رویت باشد

امه بوجه بهتر نگهداری صورت گیرد، حفظ و نگهداشت فضای کار توجه جدی نمایند تا از دارای عپیرامون  .9

سعی و کوشش نهائی صورت حفظ و مراقبت پروژه های رنگ شده و پاک نگهداری دارایی عامه افزون بر آن در

 گیرد.

با مشوره ریاست  بهتجر ان برق باانجنیرین و طرح برآورد  پاور لود )طاقت برق( چنین پروژه از  زادر مورد دی .10

 رسی برق جلوگیری بعمل آید. برشنا توجه جدی نمایند تا از کم

در قسمت تدابیر کنترول خطر و ضد حریق از لحاظ تجهیزات و تمرینات نحوه استفاده آنها در مواقع اضطراری  .11

ان  بخشهای مربوط را آموزش دهند تا در مواقع اضطرار از اضرار زیاد جلوگیری بعمل انجنیری و کارمندان فن

 آید

شود تا در قسمت سنجش سایقه گیر )کنترول رعد و برق( از جدیت میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده  .12

 کار گیرند تا اضرار آن دارایی دولت در آمان باشد.
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ی از مکمل سنجش ئتا در طرح و سنجش چنین پروژه های ابتدا هدایت داده شودبه شعبات سنجش و برآورد  .13

 شدن تمام پروژه اطمینان حاصل نمایند.

تا تخریبات هر بخش را در مقر و  هندات دحتوضیانجام می دهند، ان که سنجش چنین پروژه ها را انجنیربه  .14

 .شان دهندآدرس همان قسمت بروی پالن )نقشه ساحه( منظم بر اساس فیصدی ن

 باید انتقال گردد.  از ساحه ، داغمه جات و کثافات ساختمانی هلبعد از ختم هر پروژه مواد فاض .15

هنگام به قرارداد سپردن چنین پروژه های بزرگ قسمت های آسیب پذیر بخش های مانند طرح نقشه های  .16

ساختمانی که امکان بروز خطرات  مهندسی و تخنیکی، دیزاین و برآورد، کنترول کیفیت و تست و البراتوار مواد

نوسانی  در آن موجود میباشد جهت پیشبرد آنها به نحوه درستتر و بهتر آن به قرارداد به سپارند تا از مشکالت

 ین و به حدر رفتن وقت جلوگیری شود.و دیر رسیدن نقشه و دیزا

نحوه نظارت و کنترول از  شود،در نظر گرفته  آموزش برنامه هایان ریاست ساختمانی و ملکیت ها انجنیربه  .17

طرق استفاده و هدایت تس لیول های را با آله لیول دوربین هم سطح کننده  تدریس گردد، پروژه ها به آنان

تا ظرفیت فنی و مسلکی انجنیران ارتقا نماید و پروژه های به شکل معیاری و درست به ایشان تدریس گردد 

 آن تطبیق گردد. 

 ای از روی )نقشه( اسکیچ اخذ گردد. هدر قسمت برآورد پروژه  .18

تا از شروع تا به ختم پروژه  راقبت کننده پروژه ها وظیفه سپرده شودکننده و م اجراءان و شعبات انجنیربه  .19

با درج )انتقادات، پیشنهادات، سفارشات،  تمانی بطور منظم گزارش روزانه از پیشرفت و نحوه کارهای ساخ

 گزارش ارائه نمایند. سمت های کار شده بر طبق پالن هدایات، نظریات و تشریحات( ق

ریاست قرارداد هماهنگی در امورات پروژه ها فی مابین تا  داده میشودبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت  .20

ء کننده )ریاست ساختمانی و ملکیت ها( در ترتیب اسناد طی اجراءکننده )ریاست اکمال و خریداری( و 

ین ایجاد نماید تا از حدر رفتن پول دولت و معیاد قرارداد ها جلوگیری بعمل طرح و دیزاراحل اداره قرارداد و م

 آید.

ی که از جانب شعبه قرارداد ها بیرون نویس گردیده است با برخورد واقع تأخیرتحصیل مقدار جریمه  در مورد .21

 اطالع دهند.  بررسیبه اداره عالی  رسماًبینانه )در صورت نداشتن تمدید به موقع (اقدام نمایند و 

ــورت .22 ــردد، در ص ــی گ ــه م ــر ارائ ــلکی نظ ــی و مس ــخاص فن ــراد و اش ــد اف ــامی تقاع ــا تم ــت ت ، الزم اس

مسئولیت هـا ، اسـناد و مـدارک کـه نـزد متقاعـدین بـاقی مـی مانـد بـه اداره و مسـئولین بعـدی انتقـال 

ر فهـم بـا تـدویر افـراد بـا تجربـه و کـا گردد ، افـزون بـر آن در صـورت ممکـن از آموختـه هـا و تجـارب

ــد  ــه افــراد و اشــخاص کــه جدی ــه ب ــا تجرب برنامــه هــای آموزشــی ، ظرفیــت هــای مســلکی کارمنــدان ب

 استخدام می گردد ، انتقال یابد. 



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

98     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

 1395های سال  بازرسی قرارداد

  . گردیده است سیستم تدارکاتیو نواقص که باعث ضعف در مشکالت ، (41)مشاهده

ریاست مخابره با شرکت های تجارتی  1395تجهیزات کمپیوتری ضرورت سال  قلم 10قرارداد قرار بازرسی      

 -174699594/ به مبلغ مجموعی 12/2/1396الی  12/8/1395معین پوپل و شرکت خدماتی راک تندر از تاریخ 

 افغانی عقد گردیده است. 

 :رمیباشد توضیحات بیشتسیستم تدارکات را به ضعف مواجه نموده که قابل نواقص ومشکالت ذیل 

  صورت گرفته است و عقد قرارداد بتاریخ  5/8/1394منظوری تثبیت احتیاج توسط وزیر صاحب به تاریخ

 .راحل تدارکاتی را در برگرفته استمدت یکسال طی م 12/8/1395

  یعنی شش ماه را الی عقد قرارداد دربرگرفته است . صورت گرفته، اعالن مجدد 21/2/1395بتاریخ 

 و ختم آن  10/8/1395 مؤرخقرارداد شروع آن  ءاجراءمیباشد و تضمین  12/8/1395رداد تاریخ عقد قرا

ـــمین  12/2/1396و ختم قرارداد  9/2/1396 ـــد ،  پیش از ختم قرارداد می ءاجراءیعنی ختم تض باش

ــرطنامه الی مدت 18( قانون تدارکات وماده )28درماده ) ــرایط ش تمام مکلفیت  اجرایروز بعد از28( ش

( طرزالعمل 78)شــماره اردادی دوباره مســترد میگردد مداراعتبار داشــته باشــد وهم درحکم های قر

 میگردد . نامه تکمیل ازجانب اداره به وی مسترد تکمیل تدارکات واخذ از تدارکاتی بعد

  شماره  شدامی ب 12/8/1395تاریخ عقد قرارداد ستعالم بدون  ضاءبه  19/8/1395 مؤرخاما ا شخص  ام

یعنی بعد از تاریخ  از بانک صورت گرفته است اجراءری جهت صحت و عدم صحت تضمین رئیس خریدا

 .گردیده است یدتأئ اجراءعقد قرارداد تضمین حسن 

 است . نمودهقناعت  یافته ها و نواقص فوق مرجع مربوطه ابراز  به پاسخ مرجع :

ستعالمیه ها قبل ازعکه شود، میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش سماً  قد قراردادا ، ومدت  گرددصادر ر

ضمین  شرطنامه جداً مواد قانون ،  گردد،باید دوباره تمدید  ءاجراءزمان ت شرایط  درنظرگرفته احکام طرزالعمل و

 طی مراحل گردد، نه در مدت یک سال. تثبیت احتیاج به وقت معین بعداز شود ، وقرار داد

  وند تدارکاتدر ر سیستماتیک نواقص و مشکالت، (42مشاهده)

ریاست مخابره ستردرستیز با شرکت  1395( قلم رنگ باب و کارتریج ضرورت سال 21قرارداد )قرار بازرسی       

افغانی عقد گردیده است  10950000مبلغ مجموعی  به 1/5/1395الی  1/2/1395تجارتی معین پوپل از تاریخ 

 .مکس می باشد. که نواقص ذیل قابل 



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

99     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

 ت و عدم صحت بودن استتمنت بانکی به عزیزی بانک صادر گردیده بدون شماره استعالم که جهت صح

 صادره میباشد. 

  سال اخیر شرکت را از مالیه  5معلومات حساب مالیاتی  25/4/1394 مؤرخاستعالم بدون شماره صادره

شـرکت مذکور مالیات سـال های  یده،دتحریر گردهندگان متوسـط معلومات خواسـته اند که در جواب 

 .تذکر بعمل نیامده استچیزی  1394خود را تادیه کرده اما در مورد مالیات سال  1393

ــرا به مبلغ   هیأتبه گزارش نظر  ــماعیل آفرخویش ــتیکی عبدالمتین حاجی اس ــرکت خدماتی و لوژس ارزیابی ش

نظربه  اما ،یوم ذکر گردیده اســت 118که مدت تضــمین آفر در شــرطنامه  ،اســتافغانی ارایه کرده  9330000

ارزیابی شرکت به مدت یک ماه ارایه کرده که به همین اساس آفرشرکت غیر جوابگو شناخته شده  هیأتتحریر 

میعاد اعتبار آفرها وتضمینات  داره مکلف است )ا و طرزالعمل تدارکات( 6( فقره )77)شماره به حکم  نظراست ، 

سناد تمدید وحتی  اما،  (تمدید نماید به موافقه داوطلبان قبل ازختم میعاد اعتبار آنها آنها را ضمین آفر ا کاپی ت

با  عدم همکاری ، که چنین عمل وارایه نگردیده اســت هیأتوبه  دوســیه موجود نبوده اســتده در نشــرکت باز

  بازپرس پنداشته می شود.خیلی نگران کننده و قابل  هیئت

ستعالمیه ها قناعت   وو  وجودیت نمبروجودیت نمبربه عدم مبه عدم م، مرجع ، مرجع تصفیه نموده تصفیه نموده   رارا  13941394مالیات سال مالیات سال   پاسخ مرجع :پاسخ مرجع : ستعالمیه ها قناعت تاریخ ا تاریخ ا

 داشته است .داشته است .

صادر  رسماً را استعالمیه هاتا به بخش مربوطه هدایت دهند که شود میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

جواب معقول آن  می گردد، باید به شکل درست آن تحلیل،  ارایها ستعالمیه همعلومات که به پاسخ  و، نمایند 

اینکه به پاسخ های ناقص اجراأت صورت گیرد، در ضمن اداره مذکور مکلف  نه ، ارزیابی گردد و لکی ومس قضاوت

 دقیق تطبیق نمایند . احکام طرزالعمل را طور است تا

  گردیده است. سیستم تدارکاتیو نواقص که باعث تضعیف مشکالت ، (43)مشاهده

تلی اردوی ملی ضرورت ریاست یجوره یونیفورم دیج( 160000) قراربازرسی قرارداد اجوره دوخت تعداد       

 34880000/     با شرکت تجارتی بها به ارزش مجموعی مبلغ 1395ارات عینیات برای سال مالی ضلوژستیک و اح

عقد گردیده است. که نواقص ومشکالت ذیل قابل توضیحات  13/7/1396الی  14/12/1395افغانی از تاریخ  -

 است :

 می باشد،که در رابطه به توانایی مالی کارکرد قرارداد مشابه  ،بعدی اجناس ارزیابی(  13 ) جدول شماره 

 ارزیابی خانه پوری نگردیده است. هیأتتوسط 

 باشد . استعالم که جهت نرخگیری ابتدایی صادر گردیده است بدون شماره صادره و تاریخ می 
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 کاتی اعالن تدار ند  تاریخ  رو ته  14/3/1395ب ـــورت گرف بان ص یت داوطل یابی قبلی اهل عداً ارز  مؤرخب

شایی بتاریخ  23/4/1395 سه آفرگ  14/12/1395 مؤرخو عقد قرارداد  11/7/1395صورت گرفته و جل

مدت چهار ماه بین ارزیابی و عقد  و  و ارزیابی قبلی اهلیت صورت گرفته است که سه ماه بین آفرگشایی

 زمان سپری گردیده است. قرارداد

  ــرکت برنده قیمت ارای ــده آفر ش ــد پائینتر از قیمت تخمینی  65ه ش ــت،فیص هیئت ارزیابی از  بوده اس

خویش مخیر شــرکت این موضــوع را طالب معلومات شــده ، شــرکت تحریرنموده که در ارایه قیمت آفر 

 تذکر بعمل نیاورده است. دوخت یونیفورم چیزی  بوده و قناعت دارم ، ولی پیرامون کیفیت مواد و

 باز دید نموده شــرکت ها تجارتی طی یک  9/5/1395 مؤرخ هیأتیابی اهلیت قبلی داوطلبان که در ارز

جدول از تعداد ماشین خیاطی، کارگر، دیپوی مواد، دیپوی مواد پخته معلومات داده اند. همچنان ذریعه 

ت ها در در جریان ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان از تمام شــرک 26/4/1395 مؤرخاســتعالم بدون نمبر 

ازتمام  بخش ها  لمتدرابطه به جواز فعالیت فابریکه تولیدی پرســش بعمل آمده که شــرکت تجارتی بها 

تحت دوران  و موجود نیست نموده، که جواز فعالیت فابریکه فعالًفابریکه معلومات داده و در نوت نوشته 

شد. در حالیکه از تعداد  شین خیاطی 800میبا سخ فابریکه در در ر غیر فعال نف 1000 و تعداد پایه ما پا

که معلومات در مغایرت با هم قرار دارد و هیئت ارزیابی چنین موارد را در  استعالم تحریرنموده است به 

 نظر نگرفته است. 

 به ـــا غانی  ملیون  - 100 مبلغ/ در معیارات قرارداد مش غانی   - 38000000/و مبلغ ذکر گردیده اف اف

، هیئت ارزیابی ارزیابی این معیار در نظر گرفته نشده  رنظر داشته باشد اما دقرارداد مشابه تکمیل شده 

شد تحریر نموده، سه موجود با صرف قرارداد اکمال الب شابه  ست ،اگر در بخش قرارداد م ست ا در  .در

 حالیکه اکمال البسه و تولید البسه موضوع متفاوت می باشد. 

  میباشد، 26/1/1396 مؤرخیده است و تاریخ صدور جواز سیس گردأت 1396نظربه جواز فابریکه در سال 

صـورت گرفته اسـت، که در آن زمان  9/5/1395 مؤرخارزیابی قبلی اهلیت داوطلب و باز دید از فابریکه 

سئولین در قبال  ضوعات فوق خیلی نگران کننده تلقی می گردد و م صالً فابریکه دارنده جواز نبوده، مو ا

 مسئول و باید پاسخ ارائه نمایند. چنین اجراأت غیر معیاری 

  ـــال گردیده 13/7/1395 مؤرخارزیابی  هیأتگزارش  ، معاونیت مذکوربه مقام معاونیت تخنیکی ارس

فابریکه تولیدی جواز دارد و به نام  ،درمورد چنین هدایت صــادرنموده ، باید ارزیابی مجدد صــورت گیرد

ن جهت منظوری ارسال و از آ 27/7/1395 مؤرخ مالک شان است یا خیر؟  گزارش به مقام وزیر صاحب

ـــه ) محول گردیده طریق به تدارکات ملی ـــله  27/8/1395 مؤرخ( 72، تدارکات ملی در جلس و فیص

ست تا را مختلط هیأت 15/8/1395 مؤرخ( 1351) تولیدی بازدید نمایند ، که فابریکه  از تعیین نموده ا
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ـــاد هیأتدر ترکیب  م دو تن از وزارت محترم اقتص از موجودیت اداره تدارکات ملی  یندهاو یک تن ن

 گزارش ارایه نموده است .فابریکه ی تولیدی 

 جوره  100 ، تعدادروز  30قراردادی مکلف اسـت که بعد از عقد قرارداد درمدت  ،نظر به شـرایط قرارداد

نمونه را ارایه کرده  اما شرکت دو ماه بعدیونوفورم به شکل نمونه را منجانب وزارت تهیه و تسلیم نماید، 

تذکر مواد خام توسط سیستیکا به فابریکه  آن عدم موجودیترا نشان میدهد و دلیل  تأخیرماه  یککه 

 گردیده است. 

 قناعت نموده است .قناعت نموده است .  به یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوطه ابرازبه یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوطه ابراز  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

، یندادقت کامل نم یت فابریکه های تولیدیشود که در اسناد و تثبمیبه وزارت محترم هدایت داده سفارش: 

 اما دیدار 1396فابریکه درسال  نه اینکه ایجادبررسی نموده، دقیق  طور رای داوطلب شرکت ها ارزیابی جواز یأته

به وقت وزمان معین صورت  وپروسه طی مراحل اسناد ،صورت گرفته باشد1395وماشین االت درسال  ایلوس

دوباره استعالم های داوطلب باید شرکت جانب  ین بودن نرخ های ارایه شده ازئپا فیصد (65) در موردگیرد، 

 قانونی ازکیفیت جنس اخذ گردد . واسناد

  گردیده است. سیستم تدارکات و نواقص که باعث ضعف در مشکالت، (44مشاهده)

سین های اطفائیه ( قلم تجهیزات ملزمه اطفائیه و ضد حریق  مورد 5قرار بازرسی قرارداد تدارک )      ضرورت ت

به مبلغ مجموعی  6/7/1395الی  7/4/1395ریاســـت حاالت اظطراری و فوق العاده از تاریخ  1395برای ســـال 

 افغانی با شرکت تجارتی مجتبی علی حمزه عقد شده است. 57463000

  شماره 15/12/1394الی  2/12/1394ارزیابی آفرها از تاریخ ستعالم بدون  صادره  صورت گرفته اما ا

صفیه مالیاتی پرسش  15/12/1394 مؤرخ به مالیه دهندگان متوسط وزارت محترم مالیه در رابطه به ت

ـــرکت  ،به عمل آمده یعنی بعد از تاریخ ارزیابی آفرها که در جواب بخش مربوطه تحریر نموده که ش

سال مالی  صفیه مالیاتی را ارایه کرده، 1393مذکور تا به اخیر  شته که ارزیاب هیأتاما ت ی در گزارش نو

ستعالم به تاریخ  ست در حالیکه جواب ا صفیه مالیاتی  ارایه کرده ا سناد ت ارایه  19/12/1394شرکت ا

ست ی ست و هیئت ارزیابی به  5عنی کرده ا صلت ورزیده ا ستعالم موا سخ ا روز بعد از ارزیابی آفرها پا

ــت، که  ــوع را در گزارش ارزیابی تحریر نموده اس ــکل آفاقی موض چنین اجراأت ارتباط غیر قانونی و ش

 تضاد منافع هیئت ارزیابی با داوطلبان متصور می باشد. 

  نرا ارزیابی آ هیأت باشد، می ،شده مبلغ قرارداد از ینترئفیصد پا 42نرخ ارایه شده از طرف شرکت برنده

 حاالت اظطرارفیصد  پاین بودن آفر ارزیابی شده به ریاست  42درگزارش خویش انعکاس نداده است ، 
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پرسش بعمل آمده است ، که آن ریاست  و شرکت برنده  ذریعه استعالم بدون تاریخ و شماره صادره و

نرخ شــعبه عایده غیر واقعی بوده و نرخ ارایه شــده شــرکت درســت  "محترم در جواب تحریرنموده 

شد شده  شرکت نیز  "میبا ست خویش را نرخ ارایه  اکمال جنس عنوان نموده و در مورد سنجش در

 . ننموده استوری آ در مورد کیفیت جنس یادمجدداً متعهد گردیده ولی 

  پایه ، قلم چهارم اره پطرولی و  94انچ  4کیلو وات ، قلم ســـوم واتر پمپ  15پایه جنراتور  60قلم دوم

سال أ سیت لباس اطفائیه درج  720عدد و قلم پنجم  60برقی   1394فرکه همین اجناس در قرارداد 

 ت .ز خریداری شده اسنی

 به یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است .به یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است .  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

 رسماَ شود که هراستعالم یا اسنادکه بیرون ازوزارت ارسال میگرددمیبه وزارت محترم هدایت داده سفارش : 

ودرج گزارش ننمایند،  نگردیدهآن قناعت ارزیابی قبل ازمواصلت نمودن جوابیه استعالمیه به  هیأت، وصادرگردد

 خوددارییک نواخت  وسایلوبه شعبات عایده هدایت داده شودکه تثبیت احتیاج رادقیق وهمه ساله ازخریداری 

 نمایند.

 . را به ضعف قابل مالحظه مواجه نموده است سیستم تدارکاتی و نواقص که مشکالت، (45مشاهده)

م محلقات بستر به الت های دوم، چهارم، ششم، و هفتم ضرورت ریاست لوژستیک ( قل7قرارداد ) قراربازرسی     

ــال مالی  ــتیز برای س ــتردرس ــعل عمرزی از تاریخ  1395س ــلم مش ــرکت های تجارتی رمز پیروزی و مس با ش

افغانی. الت سوم شرکت رمز پیروزی  47154656الت دوم شرکت رمز پیروزی مبلغ  4/3/1396الی  5/4/1395

افغانی. الت چهارم و هفتم شرکت  104930894افغانی. الت ششم شرکت رمز پیروزی مبلغ  31201364مبلغ 

 افغانی عقدگردیده است . 31830440افغانی و مبلغ  63592720مسلم مشعل عمرزی مبلغ 

  سال که چنین حکم فرموده: الت اول،  24/8/1395 مؤرخارزیابی  هیأتگزارش به مقام محترم وزارت ار

سوم، شعبه عایده بلند تر بوده  دوم،  شده داوطلب از قیمت تخمینی  ششم از اینکه قیمت ارایه  پنجم و 

سنا شود ، الت چهارم و هفتم ا سپرده  بعد از حکم د ان غرض عقد قرارداد ترتیب گردد، به اعالن مجدد 

ف ی سیستکا به جلسه پاپ ازطرتأییدجهت  26/8/1395 مؤرخمقام محترم وزارت گزارش ذریعه ایمل 

تمام قیمت ها را  21/9/1395 مؤرخریاســت اکمال وخریداری ارســال گردیده که در جواب ذریعه ایمل 

گردیده است  پیشنهادبه مقام محترم  27/9/1395 مؤرخ( 3892نمبر ) پیشنهادمناسب دانسته و ذریعه 

ات مادی و تأمینمعاونیت 24/9/1395 مؤرخکه مقام محترم دوباره چنین حکم داده است: مالحظه شد  
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تخنیکی ، در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات الت دوم، سوم، چهارم، ششم و الت هفتم را اصوال 

 طی مراحل گردد و الت اول و الت پنجم به اعالن مجدد سپرده شود .

  در جلسه پاپ سیستکا اوسط سه نرخ ابتدایی گرفته شده و به اساس نرخ اوسط نرخ های ارایه شده را

 ب دانسته در حالیکه نرخ ها اوسط هم پائین تر از نرخ ارزیابی شده شرکت ها میباشد .مناس

  سش به صادره پر شماره  ستعالم بدون  شرکت های برنده ذریعه ا شده از  ضوع بلند بودن نرخ ارایه  مو

شده مایان به  شعبه عایده غیر واقعی بوده و نرخ ارایه  شته که قیمت  شرکت نو عمل آمده و در جواب 

 ساس نرخ بازار است .ا

  شتراک شرکت ا سه   شتراک کرده که حد اقل  شرکت ا صرف دو  در الت های چهارم، پنجم و هفتم 

 شده و منظور کرده است . پیشنهادبه مقام  5بند  54میکرده مگر  موضوع مطابق حکم 

 .استعالم های نرخگیری ابتدایی بدون شماره صادره و بدون تاریخ  میباشد 

 افغانی تفاوت  - 47154656 /افغانی قرارداد مبلغ - 43490145 /قیمت تخمینی مبلغ در الت دوم به

 فیصد بلند تر عقد صورت گرفته است. 8افغانی تفاوت  - 3664511 /مبلغ

 افغانی تفاوت  - 31201365 /افغانی قرارداد مبلغ - 23550450 /در الت ســوم به قیمت تخمینی مبلغ

 فیصد بلند تر عقد صورت گرفته است. 32افغانی تفاوت  - 7650914 /مبلغ

 ـــم به قیمت تخمینی مبلغ ـــش افغانی  - 491049308 /افغانی قرارداد مبلغ - 78409035 /در الت ش

 فیصد بلند تر میشود عقد قرارداد گردیده است. 34افغانی تفاوت که  - 26521859 /تفاوت مبلغ

 افغانی تفاوت  - 68264450 /قرارداد مبلغافغانی  - 63592720 /در الت چهارم به قیمت تخمینی مبلغ

 افغانی بلند تر عقدگردیده است. - 4618925 /مبلغ

 افغانی تفاوت  - 31830440 /افغانی قرارداد مبلغ - 34005920 /در الت هفتم به قیمت تخمینی مبلغ

 افغانی بلند تر عقدگردیده است. - 2175480 /مبلغ

 عقدنگردیده 4/7/1396 مؤرخه که پروسه داوطلبی آن تا فعال الت های اول، و پنجم به اعالن مجدد رفت

ضرورت بود چرا تا فعال عقد قرارداد صورت نگرفته و اگر  1395، در صورتیکه این ملحقات در سال 

 ضرورت نبود ترتیب تثبیت احتیاج برویت چی صورت گرفته است  

بخش گفته قناعت راجع به قیمت بلند  راتوضیح نموده وجواب استعالمیه هامشکالت موجود  پاسخ مرجع  :

 است .
 

 شود که هراستعالم یا اسنادکه بیرون ازوزارت محترم ارسال میگرددمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

به شعبات عایده هدایت داده شودکه قیمت تخمینی تثبیت احتیاج دقیق وواقعی به اساس  و صادرگردد، رسماَ
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طی مراحل  و نمایندمرفوع طوردقیق ترتیب وخویش را  ینکه خیالی باشد، نیازمندیهامعیارات صورت گیرد نه ای

 قرارداد به وقت وزمان معین صورت گیرد .

 که باعث تضعیف گردیده است. سیستم تدارکاتیو نواقص موجود در مشکالت ، (46مشاهده)

و تام ها و ادارات مرکزی و  جزءقطعات و ( قلم ظروف و لوازم مطبخ ضرورت 135قراربازرسی قرارداد تعداد )       

برای مدت سه ماه عقد  14/12/1395ساحوی در هفت الت در الت های مختلف با شرکت های ذیل از تاریخ 

افغانی ، الت دوم با - 25880045 /گردیده است. الت اول باشرکت برادران سیفی گروپ به قیمت مجموعی مبلغ

افغانی ، الت چهارم با شرکت  -4764827 /مری به قیمت مجموعی مبلغشرکت لوژستیکی و تجارتی سپین گل ث

افغانی. الت پنجم با شرکت تجارتی   -3737260/لوژستیکی و تجارتی سپین گل ثمری به قیمت مجموعی مبلغ

افغانی . الت ششم با شرکت تجارتی برادران سیفی  -4690125 /برادران سیفی گروپ به قیمت مجموعی مبلغ

افغانی. الت هفتم با شرکت خدمات لوژستیکی کاروان ابریشم  -3689528/یمت مجموعی مبلغگروپ به ق

افغانی عقد شده  -52319892/افغانی عقد گردیده است، که مجموع قرارداد شش الت مبلغ -9558107/مبلغ

 : میباشد دارارا است. مشکالت ونواقص ذیل 

 شماره ثبت و شماره صادره میباشد و همچنان  ستعالم که جهت نرخگیری ابتدایی استفاده شده بدون

 جدول مقایسوی بدون تاریخ میباشد.

  شروع شده که بعد از جلسه آفرگشایی اول  22/10/1394پروسه نرخگیری ابتدایی این دوسیه به تاریخ

ــده که  18/2/1395آن تاریخ  ــپرده ش ــورت گرفته که تعداد آفرها کم بوده دوباره به اعالن مجدد س ص

صورت گرفته که این جلسه هم بی نتیجه بوده چون قیمت های  7/6/1395رگشایی آن بتاریخ جلسه آف

سه تاریخ  شده که درجل سپرده  سیار بلند بوده و دوباره به اعالن  شده ب شایی بار  18/8/1395ارایه  آفرگ

صورت گرفته که تاریخ  ست که   14/12/1395سوم  صورت گرفته ا بعد از منظوری تدارکات ملی عقد 

 مدت یکسال سپری شده است.

 ( که جدول حاضری اشتراک کننده گان میباشد بدون تاریخ است.1فورمه شماره ) 

  شرکت تجارتی کاروان ابریشم که در الت هفتم برنده بوده ، قرارداد مشابه خود را از ریاست امنیت ملی

 ارایه کرده است که این قرارداد جهت صحت بودن آن دوباره تصدیق نشده است.

  ، ( اداره متواند معیارهای 3( فقره )17که طبق حکم )الت دوم، الت چهارم فسخ با قصور صورت گرفته

ـــلکی وتوانائی مالی داوطلب  ـــرطنامه ظرفیت مس ارزیا بی توانائی مالی  نمایند ، اما چگونه تعییندرش

 وکارکرد مشابه آن صورت گرفته است .
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 قناعت نموده است .قناعت نموده است .  مرجع مربوطه ابرازمرجع مربوطه ابراز  به یافته ها و مشاهدات تفتیشبه یافته ها و مشاهدات تفتیش  پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

 

 رسماَ  شود که هراستعالم یا اسنادکه بیرون ازوزارت ارسال میگرددمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

ارزیابی اهلیت داوطلبان به دقت کامل صورت گیرد  نمایند، در امضاءدقیق خانه پری و فورمه جات طور صادرگردد،

همچنان  وهای مشابه دوباره ازمرجع مربوطه تصدیق گردد  به مشکالت مواجه نگردد، قراردادآن  اجرایزمان  در تا

 پروسه طی مراحل قراردادها به وقت وزمان معین صورت گیرد .

  و نواقص که سیستم تدارکاتی را تضعیف نموده است.مشکالت ، (47مشاهده)

ــی قرارداد ) قرار      ــی قطعات24بازرس ــال  جزءو  ( قلم تجهیزات ورزش ــرورت س با  1395تام های مرکزی ض

 3/11/1395الی  3/8/1395افغانی از تاریخ  - 37791600/شرکت تجارتی عبدالرحیم بابا لمتد به مبلغ مجموعی

 عقد گردیده است .

  . استعالمیه های که جهت نرخگیری ابتدایی صادر شده بدون شماره صادره و تاریخ است 

  ریاست محترم عواید زون مرکز معلومات درخواست شده در رابطه به  به 25/5/1395 مؤرخاستعالم

 1392در جواب نوشته اند که شرکت صرف مالیات سال  1394، – 1393-1392تصفیه مالیاتی سالهای 

آن تحت دوران است ، اما در گزارش ارزیابی هیچ چیزی نوشته نشده  1394و  1393را تصفیه کرده و 

 یاتی را ارایه کرده است یا خیر؟که شرکت اسناد تصفیه مال

 . نموده استقناعت پیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوطه ابراز  پاسخ مرجع :

ی توانایی مالی ، تأییدجهت اسنادکه  یه هاواستعالمتمام شود که میبه وزارت محترم هدایت داده سفارش: 

صادرگردد،  رسماَ وزارت ارسال میگرددواطلبی خارج از قراردادهای مشابه و سایر موارد که مربوط به پروسه د

ارزیابی  هیأتارزیابی بعد ازمواصلت نمودن جوابیه استعالمیه درآن ابراز نظرنمایند ودرج گزارش گردد، وبه  هیأتو

 معیار قرارداده وبه رویت آن ابراز نظرنمایند  توصیه گردد که تمام معیارات مشخص شده شرطنامه انرا

  مشکالت و نواقص که سیستم تدارکاتی را تضعیف نموده است.، (4۸مشاهده)

قلم لوازم حمام مورد ضرورت قطعات مرکزی و ساحوی برای سال  9قراربازرسی قرارداد  تهیه و تدارک تعداد      

به شکل چهار چوبی در هفت الت با شرکت های ذیل ، الت اول مرکزی  1396و برای مرکزی سال  1395مالی 

سیالب شرکت خدماتی و  201افغانی. الت دوم  -72430392 /تجارتی برادران سیفی گروپ به مبلغشرکت 

تندر شرکت تجارتی نوی زاهد ذکی به  203افغانی الت سوم  -28503505/لوژستیکی  گلدن ذیشان به مبلغ

افغانی. الت  -38788026/اتل شرکت تجارتی نوی زاهد ذکی مبلغ 205افغانی. الت چهارم  - 38803010/مبلغ
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شاهین  209افغانی. الت ششم  -31109698 /ظفر شرکت تجارتی و لوژستیک نایس ورلد به مبلغ 207پنجم 

میوند شرکت  215افغانی. الت هفتم  -29695949 /شرکت لوژستیکی عبدالمتین و حاجی اسمعیل به مبلغ

افغانی در هفت الت عقد  -264399917/افغانی. که در مجموع مبلغ -25069337/لوژستیکی نایس ورلد به مبلغ

 قرارداد شده است . 

 :مشکالت ذیل قابل توضیحات بیشترمیباشد  نواقص و

 .تاریخ شروع قرارداد در موافقتنامه قرارداد درج نشده است 

   شد جدول صادره و تاریخ میبا شماره  شده بدون  ستفاده  ستعالم های ابتدایی جهت نرخگیری که ا ا

 یخ است.مقایسوی نیز بدون تار

 ( تسلیمی و گشایش افرها بدون تاریخ میباشد. 1فورم شماره ) 

  شرکت تجارتی عبدالمتین حاجی اسمعیل که در الت ششم برنده شده است اما نظر به جواب استعالم

 خود را ارایه نکرده است . 1394مالیه دهندگان متوسط تصفیه مالیاتی سال   90شماره 

  شماره شرکت تجارتی نوی ذاهد ذکی که ستعالم  ست نظر به ا سوم و چهارم برنده ا که از  93در الت 

اظهارنامه  1394مالیه دهنده گان متوســط در باره تصــفیه مالیاتی که در جواب تحریر نموده که ســال 

 مالیاتی خود را ارایه نکرده است .

  یه دهنده گان از مال 86شرکت تجارتی گلدن ذیشان که در الت دوم برنده است توسط استعالم شماره

ست که  ست یعنی معلوم نی ستعالم بدون معلومات مکمل ارایه گردیده ا سش به عمل آمده ا سط پر متو

 تصفیه مالیاتی کرده یا خیر؟.

  خود را تصفیه نکرده اند هیچ  1394در راپور ارزیابی در رابطه به اینکه شرکت های فوق تصفیه مالیاتی

 چیز تذکر داده نشده است .

 افغانی تفاوت - 72430392 /افغانی و آفر ارایه شده مبلغ- 124454406 /ت تخمینی مبلغالت اول قیم

 فیصد پائین تر از قیمت تخمینی. 42افغانی - 52024014 /مبلغ

 شده مبلغ- 43285360 /الت دوم قیمت تخمینی مبلغ افغانی تفاوت  - 28503505 /افغانی و آفر ارایه 

 ائین تر از قیمت تخمینی.فیصد پ 34افغانی  - 14781855 /مبلغ

 ـــوم قیمت تخمینی مبلغ ـــده مبلغ - 54616620 /الت س افغانی  - 38803010 /افغانی و آفر ارایه ش

 فیصد پائین تر از قیمت تخمینی. 29افغانی  - 15813610 /تفاوت مبلغ

 ـــده مبلغ - 61539031 /الت چهارم قیمت تخمینی مبلغ  افغانی - 38788026 /افغانی و آفر ارایه ش

 فیصد پائین تر از قیمت تخمینی. 37افغانی  - 22751005 /تفاوت مبلغ
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 ـــده مبلغ - 52233278 /الت پنجم قیمت تخمینی مبلغ یه ش افغانی  - 31109698 /افغانی و آفر ارا

 فیصد پائین تر از قیمت تخمینی . 40افغانی  - 21123580 /تفاوت مبلغ

 ــم قیمت تخمینی مبلغ ــش ــده مبلغ افغانی - 48151428 /الت ش افغانی  -29695949 /و آفر ارایه ش

 فیصد پائین تر از قیمت تخمینی . 38افغانی  -18455479 /تفاوت مبلغ

 ـــده مبلغ - 58448129 /الت هفتم قیمت تخمینی مبلغ یه ش افغانی  - 25069337 /افغانی و آفر ارا

 فیصد پائین تر از قیمت تخمینی . 57افغانی  - 33378637 /تفاوت مبلغ

 ست که یا نرخ ارایه در ت ست به این معنی ا شده برنده پائین تر از قیمت تخمینی ا مام الت ها آفر ارایه 

 شده درست نمیباشد و یا هم نرخ های شعبه عایده غیر واقعی میباشد.

 .نموده استقناعت  پیرامون یافته ها و مشاهدات فوق مرجع مربوطه ابراز  پاسخ مرجع :

 رسماَ وزارت ارسال میگردد که بیرون از هراستعالم یا اسناد ،شود میدایت داده به وزارت محترم ه: سفارش 

، ودرج گزارش ننمایند نگردیدهارزیابی قبل ازمواصلت نمودن جوابیه استعالمیه به آن قناعت  هیأت صادرگردد، و

نمایند احتیاج رادقیق ، به شعبات عایده هدایت داده شودکه تثبیت به عدم تصفیه حسابات مالیاتی ابرازنظرگردد 

 ازکیفیت اجناس نظربه طرزالعمل تدارکاتی سند ازبلند وپائین بودن نرخ ها جلوگیری وپروسه رامعطل نسازند و تا

 .قانونی ازمتعهد گرفته شود

 گردیده است.  سیستم تدارکاتی مشکالت و نواقص موجود که  باعث تضعیف ، (49مشاهده)

قرارداد دو قلم گوشت گوسفند و بز گاو و گاومیش ضرورت قطعات مرکزی برای نه ماه سال مالی  قراربازرسی     

الی  1/1/1395افغانی از تاریخ  - 1269534441/به مبلغ مجموعی لمتدبا شرکت تجارتی واسیع خطاب  1395

 عقد گردیده است.  29/9/1395

 نواقص وتفاوت های ذیل قابل توضیحات بیشترمیباشد:

 میه های نرخگیری ابتدایی که صادر شده است بدون تاریخ و نمبر صادره میباشد .  استعال 

  هفته  میباشد یعنی یک 1/1/1395بتاریخ  صورت گرفته اما عقد قرارداد 24/12/1394اعالن برنده بتاریخ

 .یردبعد از دو هفته عقد قرارداد صورت گبعد از نشر اعالن برنده میباشد که نظر به قانون تدارکات 

  24/12/1394توسط تدارکات ملی منظور گردیده اما اعالن برنده بتاریخ  26/12/1394قرارداد بتاریخ 

 گرفته است.یعنی دو روز پیش از منظوری تدارکات ملی صورت 

  و در صورت لزوم  1395ماه سال مالی  9تثبیت احتیاج، ترتیب شرطنامه و سایر اسناد داوطلبی برای

وزارت محترم مالیه موجودنبوده . منظوری  طی مراحل گردیده است  1396لی ماه سال ما 12برای 
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صورت  1395همچنان تمام اسناد  برای دوسال پروسس شده اما ارزیابی آفرها صرف برای سال مالی 

 گرفته است .

           عقدگردیده و در مجموع مبلغ 1395ماه سال مالی  9افغانی برای  -1269534441/درمجموع مبلغ

افغانی از طرف شرکت واسیع خطاب ارایه گردیده است نظر به گزارش هیئت ارزیابی آفر  - 2768881022/

                 شرکت حکیم خان شینوزاده نیز جوابگو خوانده شده که قیمت مجموعی آن برای دوسال مبلغ

افغانی نرخ نازل ارایه شده  - 19723235 /افغانی نرخ ارایه کرده که در مجموع دوسال مبلغ -2749157787/

صورت  1395شرکت متذکره در مقایسه با شرکت برنده بوده اما زمانیکه ارزیابی آفرها صرف برای سال مالی 

( افغانی برای سال 283) فی کیلو گوشت گوسفند و بز ،افغانی -1303744113/گرفته حکم خان شینوزاده مبلغ

 264فی کیلو گوشت گوسفند و بز  1396افغانی و برای سال مالی  228فی کیلو گاو گاومیش مبلغ  1395مالی  

 افغانی نرخ ارایه کرده است. 214افغانی گاو گاومیش مبلغ 

افغانی و فی کیلو  288فی کیلو گوشت گوسفند وبز مبلغ  1396و  1395اما شرکت واسیع خطاب برای سال مالی 

 ست.افغانی نرخ ارایه کرده ا 219گوشت گاو گاومیش مبلغ 

افغانی که نرخ شرکت حکم خان شینوزاده نازل  -19723236 /در صورتیکه آفرها برای دوسال ارزیابی میشد مبلغ

 کیلو گوشت گوسفند و بز و مقدار( 2574328) بوده به نفع دولت صورت میگرفت و از طرف دیگر مقدار

د که شرکت حکم خان شینوزاده کیلو گوشت گاو گاومیش که در همان سال تثبیت احتیاج شده بو( 3578463)

افغانی نرخ ارایه کرده بود اما  214افغانی و گاوگاومیش را مبلغ  264قرار فی کیلو گوشت گوسفند وبز را مبلغ 

افغانی گاوگاومیش فی کیلو مبلغ  297فی کیلو گوشت گوسفند و بز  1396نظر به قرارداد عقد شده سال مالی 

قایسه با پروسه داوطلبی که با شرکت حکم خان شینوزاده  که قرار فی کیلو افغانی صورت گرفته است. در م 225

عقد گردیده  1396افغانی و گاو گاومیش فی کیلو مبلغ یازده افغانی باالتردرسال  33گوشت گوسفند و بز مبلغ 

 افغانی خساره به دارائی عامه وارد گردیده است . -94071571/ است که در مجموع

 قناعت داشته است . ابطه به یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوطه ابرازدر ر پاسخ مرجع :

 رسماَ  که بیرون ازوزارت ارسال میگردد شود هراستعالم یا اسنادمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

نمایند، ودرج گزارش ن نگردیدهارزیابی قبل ازمواصلت نمودن جوابیه استعالمیه به آن قناعت  هیأتصادرگردد، و

، شعبات  ومعیاری ترتیب نمایند دقیق راقیمت تخمینی  ووبه شعبات عایده هدایت داده شودکه تثبیت احتیاج 

 .رند یبگ درنظر موضوع را آیندهنمایند ودرتدارکاتی درترتیب شرطنامه سعی وکوشش 
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و در نظر نگرفتن گردیده است  مشکالت و نواقص موجود که  باعث تضعیف  سیستم تدارکاتی، (5۰مشاهده)

   ها.محرومیت شرکت  ( قانون تدارکات موضوع29ماده )

( ماه 9الی مدت ) 12/1/1395قرار بازرسی قرارداد دو قلم چوب سوخت الت اول )قطعات مرکزی( از تاریخ       

  است.  ( افغانی با شرکت لوژستیکی اسد رفیعی و خالق قیومی عقد گردیده49164632.1به مبلغ )

 رد ذیل قابل توضیحات بیشتر میباشد:که موا

تجارتی مصطفی مسعود عصمت و عتیق اهلل حسین خیل استتمنت بانکی خویش را از بانک ملی افغان شرکت 

ارایه داشته اند ولی صورت حساب آن توسط بانک مذکور که ذریعه استعالم دو باره از بانک مربوطه پرسش بعمل 

یق نموده و شرکت محمد ولی سلیم زوی در الت اول و الت سوم آمده از عدم موجودیت صورت حساب تصد

( 112) شماره ارزیابی حکم هیأت .همین قرارداد یک استتمنت بانکی به دو الت در داوطلبی ارایه نموده است

( دستور العمل 21( ، )2نموده که حکم محرومیت شرکت بوده است در ماده ) پیشنهادطرزالعمل تدارکاتی را 

( افغانی تضمین نموده است 7979092( افغانی و در الت سوم مبلغ )3556783الت اول مبلغ ) در لبانبرای داوط

( افغانی تضمین آفر ارایه و شرکت محمد ولی سلیم زوی 3556783که شرکت مصطفی مسعود در الت اول مبلغ )

موع هر دو الت مربوط ( افغانی که مج7979092( افغانی و در الت سوم مبلغ )3556783در الت اول مبلغ )

( افغانی تضمین آفر ارایه نموده که جمعاً از هر دو شرکت مبلغ 11535875شرکت محمد ولی سلیم زوی مبلغ )

( 49تدارکاتی محرومیت شرکت است، که ماده )( طرز العمل 112)شماره حکم طبق ( افغانی میشود 15092658)

که در فقره  ننمایند مسترد ( این قانون29ب را مطابق ماده )اول تضمین آفر داوطل جزء( 4قانون تدارکات فقره )

 ( این قانون تابع میگردد.49( در صورت محرومیت داوطلب مطابق حکم ماده )5) جزء( 2)

 نگردیده است. توسط مقامات کدام هدایت صادر پاسخ مرجع :

 سفارش 

مصطفی مسعود عصمت ) یشرکت ها زارا  افغانی (15092658مبلغ )که  شودمیبه وزارت محترم هدایت داده 

  شامل لست سیاه گردد. مذکورهای شرکت  و تحصیل (ومحمد ولی سلیم زوی

  جوابگو فرآ با تفاوت قیمت قرارداد، (51مشاهده)

و ادارات مرکزی  مؤسساتو تام های، جزء( قلم حبوبات ضرورت قطعات 18قرار بازرسی قرار داد الت ششم تعداد )

( افغانی با 144858460ماه به مبلغ ) 9برای مدت  29/9/1395الی  18/1/1395از تاریخ و ساحوی اردوی ملی 

له شرکت لوژستیکی نوروز و پسران عقد گردیده است که تعداد پنج شرکت درداوطلبی اشتراک نموده که از آنجم

جوابگو بوده است غیر جوابگو خوانده شده است و متباقی چهار شرکت آفرشان  صرف یک شرکت )فهیم فرزاد( آفر
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( افغانی ارایه نموده و آفر شان هم جوابگو 142185786که از شرکت تجارتی میزان سبزوار قیمت مجموعی مبلغ )

( افغانی بلند 2672665( افغانی باشرکت نوروزوپسران با تفاوت مبلغ )144858460مبلغ ) با بوده است، و قرارداد

 . تر عقد گردیده است

 ون محترم تدارکات ملی راعنوان نموده است .یسیستیکا ومنظوری مقام وزارت وکمیسموافقه  : پاسخ مرجع

به طور آن وقت  ارزیابی هیأت( افغانی از2672665شود که مبلغ )میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

 .قابل تحصیل دانسته می شود تا در آینده از همچو اجراأت خوداری نمایندمساویانه 

 تطبیق قراردادها نظارت از روند 2.15

 ( قرار گرفته اند. عطالتجرایم )شرکت های که تحت ، (1مشاهده)

، وجود ندارد تدارکاتی از روندنظارت بخش نظربه معلومات شعبات مربوطه در ریاست محترم اکمال وخریداری 

رتطبیق یک تعداد که به اثدها نظارت مینمایند، بخش بنام اداره قراردادها موجود بوده که ازتطبیق قرارداولی 

 1393طی سال  کهیده اده است وبه عطالت مواجه گردانجام ند را فعالیت های خویشمطابق شرطنامه  شرکت ها

افغانی ( 133078929) به مبلغ مجموعی ( اسم شرکتها ضمیمه اوراق حمایوی هیأت میباشد)  شرکت(76تعداد )

( افغانی باقیمانده 60997427مبلغ ) ع و( افغانی وض67447308ن جمله مبلغ )ده که ازآعطالت نمو

) اسم شرکتها  شرکت (16تعداد ) 1394سال در،تمدید امده است  ( افغانی تحت پوشش معیاد4634194ومبلغ)

ن جمله مبلغ ده که ازآعطالت نموافغانی ( 26347298) به مبلغ مجموعیضمیمه اوراق حمایوی هیأت میباشد 

) اسم شرکتها  شرکت(21تعداد ) 1395سال ( افغانی باقیمانده ودر5192816( افغانی وضع ومبلغ )18182106)

وده که ازان جمله مبلغ (افغانی عطالت نم21787814به مبلغ مجموعی )ضمیمه اوراق حمایوی هیأت میباشد 

(دالرامریکایی که ازان جمله 264019.67) ومبلغافغانی باقیمانده (33108691افغانی وضع ومبلغ )(10918681)

 ( دالرباقیمانده است .995.54(دالروضع ومبلغ)263024.13غ)مبل

مبلغ  1393 طی سالمبالغ باقیمانده عطالت ها از شرکت ها تا شود میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

( افغانی 10869133مبلغ ) 1395طی سال ( افغانی  و 8165192مبلغ )1394طی سال ( افغانی، 60997427)

اسرع وقت در دالر  (995.54)مبلغ  1395و طی سال افغانی  80031752تذکره مبلغ / جمعآ طی سال های م

شرکت های متذکره  با که ازعقد قرارداد درآینده کوشش گردد تحصیل وبه اداره عالی تفتیش اطمینان دهند و

تا در جزئیات جرایم شرکت ها در ضمایم قابل دریافت می باشد و وزارت محترم مکلف است  جلوگیری شود.

   تطبیق آن اجراأت الزم را روی دست گیرند . 
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  تصدی مسلخعملکرد مسئولین در  کنترول عینی از، (2)مشاهده

صبح در تصدی مسلخ از موجودیت فزیکی و نوع گوسفند و بز که در  07:00به ساعت  3/5/1396بتاریخ  هیأت

دگرمن محمد سعید مدیر قرارداد تصدی کشتار گاه تصدی مسلخ وزارت محترم دفاع ملی بحضور داشت محترم 

سلخ و ستیک  هیأتم ستصورت گرفته کنترول عینی معاینه معاونیت مادی تخنیکی ولوژ شرح آنا قرار ذیل  ، 

 میباشد: 

می گردد،  اغرض ذبح نمودن جابج بز و ودرآن گوســفند بوده درداخل تصــدی مســلخ موجود ازســاحه وجاهایکه

ــاهده ،نموددیدن هیئت  ــید به مش ــیت  ،رس ــفندان مادهجنس تعداد زیاد آن الغر،  ،بوده  نث (ؤ) ماکثریت گوس

برای ذبح آورده شده  نر ) مذکر(فیصد گوسفندان  10فیصد مواشی ذبح شده ماده بود صرف  90 پامانده ، تقریبا

 بود، به همین شکل بز ها نیز الغر و از حالت فزیکی خوب برخوردار نبوده . 

رسید که گوشت توزیع  هبمشاهد ،چک فزیکی بعمل آمدتوسط هیئت موظف  ،عاتدر زمان توزیع گوشت به قط

 مؤرخ 6139بطور قیدی ماه ســرطان  هیأت بیل دنبه پســتان و تیلی بوده اســت ،از ق ســقطات شــده دارای

که در نتیجه بمالحظه رسید که  نمودچک را مالحظه و داکتر وترنر  صحیو جدول (  8 ) فورمه های 1/4/1396

داکتر وترنر کم بوده مقدار گوشــت نظر به گرام زیاد درج گردیده اما نظر به اســناد (  8 ) ی  فورمه هایدر بعضــ

ست شده یعنی)مقدار گرام در نظر  ا شت ترازوی که  گرفته ن شی گو شان درآن موا وزن میگردد مقدار گرام را ن

 . د(نمیده

فند فیصد گوس 50%سقطات ده است )بدون قراردادگردی نظربه مشخصات تخنیکی شرطنامه باچنین شرایط عقد

صفه آن از 50% و صد بزکه منا شد  فی شی ماده با شیموا پامانده  و رسال خورده ، مریض ، خودمرده ، الغ از موا

 .باشد ران پر چاق و مواشی از نظر نباشد بلکه گوشت مورد

 پوست گوسفند وشکم ، دمبه وازقبیل کله ، پاچه ، دل ، جگر، پستان ، روده ، شکمبه ، چربوی داخل  سقطات

د ذیالَ قابل مشاهده از موارد فوق الذکر تصویر برداری نموده که طور مستنظف هئیت مو قبول شده نمیتواند . بز

 می باشد :
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و  گرام معامله (به۸داده نمی شود. ولی در فورم شماره ) ترازوی که درآن گرام نشان(  2۰تصویر شماره )

 شده است. سنجش
 

 

 و خالف شرایط قرارداد می باشد. توزیع صورت گرفته استچربی دنبه  گوشت که به قطعات با ، (21یر شماره )تصو
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 . در نظر گرفته شده استتیلی  ده ، وبه قطعات با چربی داخل شکم ، گرکه  گوشت  ،(22تصویر شماره )

 

 . ت و خالف شرایط قرار داد می باشددر نظر گرفته اس گوشت که به قطعات با تیلی و گرده (23شماره )رتصوی
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 که تعداد فیصدی آن نشان  داده شده است .( بز  )مواشی  (24شماره )تصویر

 

حالت فزیکی مواشی که قرار است گوشت آن به قطعات توزیع گردد، و نشان دهنده ( 25تصویر شماره )

 ضعف و الغری مواشی می باشد .
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 بودن آنرانشان داده شده است .) مونث ( گوسفند که ماده  مواشی  (26شماره )تصویر

 

 . می دهدنشان  رامواشی ها ، ماده بودن فربه و الغری و  داخل مسلخ ، حالت فزیکی مواشی ،  (27اره )شمتصویر
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 شخصی بوده اما ،وترنر اشتدیاد که ،باشد موارد کنترول عینی که صورت گرفته است درست می  پاسخ مرجع:

 اصالح گردیده است . نشان نمیدهند ، متباقی موارد گرامبه غیرمعیاری یعنی  ترازو

وتام مطابق جزءهر به  نموده وترازوی معیاری را خریداری  تاشود میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

تاگوشت مطابق  های خویش گردد مسؤولیتمعاینه متوجه  هیأتین تصدی مسلخ ومسؤولسهمیه توزیع گردد، 

 ، درغیر آن سبب مریضی های گوناگون خواهد شد . گردندمشخصات شرطنامه ازشرکت تسلیم 

 آشپزخانه وتوزیع غذا، نصف النهار. کنترول عینی از، (3شاهده)م

دقیقه قبل از ظهر در حالت توزیع نصف النهار کنترول عینی  11:20به ساعت  18/12/1395بتاریخ      

ارتباطی محترم دگروال  آیندهداری وزارت محترم دفاع ملی بحضور داشت نمازآشپزخانه ریاست اکمال و خری

معاینه همان تاریخ  هیأتاعاشه، دگر وال روح اهلل و  یتآمر پرست سر محمد عارف مدیر تفتیش، تورن نجیب اهلل

 ریاست اکمال و خریداری صورت گرفته است قرار ذیل میباشد:

که نظر به کنترول عینی  کیلو گرام سیب حواله گردیده بود 79.400ر خریداری  مقدا ریاست اکمال و تابلو در

سیب آن بسیار خورد و ریز بوده  فیصد 30نبوده بر عالوه آن مقدار استفادهکیلو گرام آن فرسوده و قابل  10مقدار 

 . شده استروشن انعکاس داده  واضیح و طورنیز اویرتصدرکه 
 

 
 است. ده شکه به ریاست اکمال وخریداری تسلیم داده  و گندیدهزخمی مقدار سیب  ،( 29) شمارهتصویر
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 خورد و بیشتر آن مقدار، سیب که به ریاست اکمال وخریداری تسلیم داده شده ،(3۰یرشماره )تصو

 می باشد. آن ینئکیفیت پا ۀو رنگ آن نشان دهندبوده کوچک 

 

 است . نموده قناعت کیفیت پائین میوه جات مرجع مربوطه ابراز  به  پاسخ مرجع: 

درکنترول وتسلیمی آن دقت نمایند ، سرمفتشیت محترم نظربه تا شود میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

فیصدی که درباال ذکر گردیده ازتمام اکمال شده آن گراف موسمی تثبیت وقیمت پرسوده ازشرکت تحصیل وبه 

 اداره عالی نفتیش اطمینان دهند. 

 .قراردادی داخل قوماندانی لوژستیکنانوائی امور  توزیع نان خشک و رول عینی ازکنت ، (4)اهدهمش

دقیقه قبل از ظهر در حالت توزیع نصف النهار کنترول عینی ازقوماندانی  11:20ساعت  18/12/1395بتاریخ      

ارتباطی  ندهیاعمومی لوژستیک آشپز خانه ریاست اکمال و خریداری وزارت محترم دفاع ملی بحضور داشت نم

معاینه همان  هیأتاعاشه، دگر وال روح اهلل و  سرپرستمحترم دگروال محمد عارف مدیر تفتیش، تورن نجیب اهلل 

 تاریخ ریاست اکمال و خریداری صورت گرفته است قرار ذیل میباشد:
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ترونیکی وزن کرده به تعداد سه قرص نان را طور قیدی انتخاب و بیرون از ریاست مربوطه توسط ترازوی الک هیأت 

گرام در مقایسه با  7.33گرامه تثبیت گردیده که در فی قرص  194گرامه و یک قرص آن  192که دو قرص آن 

 فیات قرارداد تفاوت رونما گردیده است.

شاهده بم ،ندانی عمومی لوژستیک بوده دیدن بعمل آوردانان وایی شرکت مذکورکه درداخل قوم وهمچنان از

در  ،نبوده زصحت نیوزارت شده  تأییدآید ، افزون بر آن  می استفاده بعمل سه نوع آرد ن ازرسیدکه درپخت نا

 اخذگردیده است . نیز تصاویرمورد 

)نان  :مده استبعمل آ نان خشک برای هفت الت چنین تذکر ،نظربه خالصه مشخصات تخنیکی شرطنامه قرارداد

 ( گرام200)ارت صحت عامه( . که هرقرص نان به وزن خشک ازآرد باکیفیت غنی شده مطابق به استندرد وز

، اما نظر به مشاهده عینی و وزن نمودن فی قرص نان به طور نمونه ، مالحظه گردید که وزن هر قرص نان باشد

در مقایسه با وزن که در شرایط قرارداد در نظر گرفته شده است ، کمتر می باشد که در تصاویر ذیل به وضاحت 

  باشد. قابل دید می 

 

که هشت گرام توزیع می گردد، از یک قرص نان که به ریاست اکمال وخریداری  تصویر  ،(31تصویرشماره )

 کمتر از وزن به اساس شرایط قرار داد می باشد.وزن آن 
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که هشت ده است، یک قرص نان که به ریاست اکمال وخریداری داده شدیگری از تصویر،  (32تصویرشماره )

 ز وزن به اساس شرایط قرار داد می باشد. گرام کمتر ا

 

وزارت ی تأییدمی گردد، غنی شده و ن استفاده که درنانوائی مرکزی ازآ آرد نوعسه  ،(33تصویرشماره )

  .در عقب بوری های آن موجود نمی باشد که خالف شرایط قرار داد عمل صورت گرفته صحت عامه نیز
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 ناعت نموده است . فوق ابراز قکالت شعبات مربوطه به نواقص ومش پاسخ مرجع:

مشخصات اکمال  مطابق را قرارداد ،بخش نظارتی راتقویه نمایند  تا شودمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

 همچو از ندهآیین توصیه گرددکه درمسؤول، به  کیفیت درپخت وپزنان جلوگیری گردد بی ارد واستفاده از نموده

 . نمایند  خودداری اجراأت

 وضعیت کاال های تدارکاتی و مدیریت تحویلخانه ها 2.16
 

 شوی ، کنترول عینی از دیپو مواد اعا(1)مشاهده 

د ذیل صورت گرفته موار1395سال از دیپوهای مواد اعاشوی  که 22/12/1395نظر به کنترول عینی تاریخی 

 : بنظر رسید

تفاوت بوده میرسید که برنج ها  به رنگ های برنج در بوریهای هفت سیره یک پوشه جابجا شده است ، به نظر م

یره یک پوشه ساست ، لوبیا در بوریهای یک پوشه جابجا شده بود که به رنگ پلنگی ، دالنخود در بوریهای هفت 

 . ه اندشتسال متذکره مهرالک نیزندا ، نمونه موجودجابجا شده که میده دانه نیز در آن موجود بوده است 

نبوده بدون میده، شکسته وریزه از ارجل  برنج سیله کالن با کیفیت از یک نوع بودهارداد اما نظربه مشخصات قر

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

شد ، دالنخود دارایی کیفیت بوده و بارطوبت نسبی استندرد با خوب ذائقه وطعم دارای گی تلخ نبوده بلکه ه زد

سه قلم موارد فوق مطابق مشخصات بارجامه استندرد ارجل اجنبی و میدگی نداشته باشد، در ضمن  بهتر بوده مواد

 .کیلویی جابجا گردد 50کمپنی بوری های دوپوشه 

اعاشوی  که بدون مهروالک دردیپوی مواد 1395سال  سمپل های مواد غذائی  ،(34تصویرشماره )

 جود بوده استمو
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سیره یک پوشه جابجا گردیده است ، که در شرایط قرارداد  نج که دربوریهای هفتبر  (35تصویرشماره )

 دو پوشه تذکر بعمل آمده است. 
 

 خام که دربوریهای هفت سیره یک پوشه جابجا گردیده است . دالنخود، (36تصویرشماره )
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 سیره یک پوشه جابجا گردیده است . لوبیا که دربوریهای هفت ،(37تصویرشماره )

 

 قناعت نموده است . تفتیش مرجع مربوطه ابراز پیرامون یافته ها پاسخ مرجع:

شود که درانتخاب سمپل ونمونه گیری دقت کامل نموده میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده : ارشفس

معاینه مطابق  هیأتب نمایند ، ومسلکی بخش های مختلفه انتخا هیأتانرامطابق مشخصات قراردادتوسط 

 نمایند . خودداری اجراأت ازهم چو آیندهمشخصات و استندرد تسلیم درغیرآن مسترد گردد ، در

 

 .، کنترول عینی ازدیپوی اکماالت(2)مشاهده 

کنترول عینی از ذخیره نمبر یک قوماندانی عمومی اکماالت لوازم حمام و تطهیریه  21/12/1395به تاریخ  هیأت

حترم دگرمن احسان اهلل معتمد اسبق و محترم محمد جاوید سرباز که موقتاً به صفت سرپرست دیپو تعیین م

بعمل آمد که موارد ذیل بمشاهده  هیأتکارمند ارتباطی این ضور داشت محمد اکرم معاون تفتیش گردیده است بح

 رسید .
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 است. د بوده گرامه معه بوتل موجو 982مایع ظرف شویی وطنی گلرنگ به وزن  .1

 

فکس ن دست شوئی صابو( گرام می باشد، و 982وزن آن ) مایع ظرف شوئی که ،(39)و  (3۸تصاویر شماره )

 . ( گرام می باشد.  137 ) وزن که مالیزیایی

( گرامه موجود دیپور بوده است که از نظر به 933پودر کاال شویی بهاران وطنی به وزن )به همین ترتیب ،  .2

 . د وزن آن کمتر می باشد شرایط قراردا

 

 پودرکاال شوئی بهاران که باوزن گرام نشان داده شده است . (4۰تصویرشماره )
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گرام و به همین ( 155وزن خالص ) نشان می دهد که صابون کاال شویی که (، 42( و )41شماره )تصاویر  .3

ردیده است، در دیپو موجود بوده ( ماه انتقضأ گ13ترتیب مایع شیشه پاک کن گلرنگ که تاریخ آن هم مدت )

 .و مورد استفاده قرار نگرفته است

  تفاوت وزن اقالم در مقایسه به شرایط قرارداد (2۰شماره ) جدول

 اسم جنس شماره
اسم 

 کشور

واحد 

 قیاسی

قرارتعداد

 دادشده

 فیات

فی 

 واحد

وزن در 

 قرارداد

وزن 

موجود

 دردیپو

فی تفاوت 

واحدبه 

 گرام

تفاوت 

مجموعی به 

 ووکلچهکیل

تفاوت قیمت 

 قابل وضح

1 

مایع ظرف 

شویی 

گلرنگ به 

 1000وزن 

 گرامه

کیلو2005 18گرام 982 1,000 40 111377 بوتل وطنی  80200 

2 
صابون فکس 

 140به وزن 
کلچه12506 3 گرام 137 140 25 583608 کلچه مالیزیای  312650 

3 

پودر ظرف 

شویی بهاران 

به و زن 

 گرامه 1000

113771 پاکت چینایی کیلو2116 19گرام 981 1,000 55   116380 

4 

صابون لباس 

شویی به 

وزن خالص 

 گرامه 175

کلچه66698 20گرام 155 175 12 583608 کلچه وطنی  800376 

افغانی13۰96۰6 مجموعه  
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ت،  کاله های عسکری و هزاران جوره جوراب برنگ سفید و لوازم ورزشی از قبیل دستکش بوکس، بیت کرکی .4

 هلوانی موجود دیپو و استفاده نگردیده است. دوشک پ

 که استفاده نگردیده است.  قبلموجود سالهای  نظامی مورفییونهزاران جوره  (43تصویرشماره )
 

بوده و تا که ازسالهای قبل موجود (  کشتبیت ودسورزشی )  وسایله رجوها  صد ،(44تصویرشماره )

   اکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.
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و مورد استفاده قرار بوده  باالئی ازسالهای قبلی موجود هکه درطبق اب های سفیدرج (45تصویرشماره )

  نگرفته است.

 .ن بنام معتمدی وضع میگردیدآ از توزیع اجناس که به قطعات صورت می گیرد، و، (46تصویرشماره )

  

و تام های  جزءتعداد اجناس را از دریافت که در توزیع جنس بنام معتمدی یک  هیأت ،در دیپوی متذکره .5

 می گردد. توزیع طور مکمل معامله  درسند اما مربوطه بنام معتمدی اخذ
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 شعبات مربوطه به تفاوت مقدار اجناس وموجودیت اجناس اضافی وتاریخ تیرشده قناعت داشته پاسخ مرجع:

ن معتمد بخاطر عدم باقی بود کدام جزوتام درمورد معتمدی کدام جنس رسماَ وضع نگردیده است، اگر .است

   . جنس را داوطلبانه مانده باشد امکان دارد که علت آن عدم مسلکی بودن پرسونل میباشد

که  هزاران جوره جراب ، کالهای عسکری ، مایع شیشه  ،شودمیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده :  سفارش

ود بوده پالن توزیع آن در اسرع  وقت ترتیب ودرآینده پاک کن دستکش و وسایل ورزشی که در داخل دیپو ها موج

شرکت های تدارک ( افغانی 1309606مبلغ )ازخریداری اجناس و لوازم اضافی خودداری نموده وهمچنان تفاوت 

جزای تأدیبی در نظر گرفته شود تا در آینده از همچو عمل هیأت معاینه کننده قابل تحصیل دانسته می شود و به 

 رت گیرد . جلوگیری صو

 تدارکات بخش سیستم کنترول های داخلی  2.17

 ترتیب شرطنامهدر و مشخصات تخنیکی اجناس معیارات عدم رعایت، (1مشاهده )

برای ترتیب شرطنامه ها نظربه مشخصات 1394الی  1393نظربه معلومات شعبات ذیربط درطی سال های 

غیرمشورتی معیارات  خدمات مشورتی و ، یاجناس ، ساختمان اعم از شده هر قرارداد عقدبه آن تخنیکی 

 .درنظرگرفته نشده است 

 وحمایه تخنیکی  مورد( 6) درشرطنامه قراردادطورمثال استفاده صورت نگرفته  ات معیاردرترتیب شرطنامه  از 

ت درمورد مشخصات ، نوعیافغانی به پرزه جات درنظر گرفته شده است اما  (ونیده مل)که درآن مبلغ  اداری شبکه

قرارداد حفظ وقیمت ابتدائی آن تثبیت نگردیده است ، وری نگردیده است ، آ ، وتعداد پرزه جات چیزی یاد

تام های مرکزی ، دراصل شرطنامه که توسط شعبه صادرگردیده است راجع به فیصدی  و جزءسیسات وأومراقبت ت

ت ، ودراین یرمسلکی ساخته شده اسشرطنامه توسط  اشخاص غ که  به این معنیعطالت هیچ تذکرنرفته است  ، 

 .اند نگرفتهفراه ی مسلکی را عرصه هیچ نوع آموزشها

 است .ابراز قناعت نموده شعبات مربوط پیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش وزارت مذکور و   پاسخ مرجع:

نون واحکام قا مواد ،شرطنامه مطابق معیاراتتا  شودمیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده :  سفارش

 گردد.  خودداری اجراأتهمچو از آینده طرزالعمل تدارکاتی ترتیب  نموده ودر
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  دفاتر  و عدم موجودیت دیتابیس   در دارایی ها قلمی ثبت، (2)مشاهده

تخصیص داده وجوه مالی برای نگهداری دارایی های ثابت  قرارمعلومات شعبات مربوطه ریاست اکمال وخریداری 

ورت ص قلمی ثبت وتوزیع آندفاتر ثبت آن موجود نمیباشد و در س مشخص در رابطه بهیام دیتاباست و کدشده ن

 ، نگردیده بود وکنترول توسط هیچ بخش نظارت  فاتربخش های مربوطه بازرسی گردید ،طوریکه د، گرفته است 

ید کننده نیز خور وادویه سفتعداد اوراق قید ونشانی شد نبوده بلکه دفاترمذکورقلم ، دفاترمتذکره شماره گزاری 

 . استفاده گردیده است 

 .است قناعت نمودهابراز به نواقص  ه و وزارت مذکورشعبات مربوطپیرامون یافته های تفتیش،  :پاسخ مرجع

 شود که برای ثبت دارائی های ثابت خویش یک دیتابیس ایجاد نمایند،میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

غلطی استعمال ادویه  از وخرچ آن نظارت صورت گیرد ، درصورتیکه ازدفاترقلمی استفاده میگردددخل  از وربع وار

 شماره گزاری ونشانی شدگردد. دفاتر جلوگیری و

  داخلیکنترول موجودیت میکانیزم سیستم عدم ، (3مشاهده)

سی قرار بازرســی  سناد ســیســتم کنترول بمالظه رســید که درموجودیت چندین بخش وطی مراحل اســناد قرار بازر سید که درموجودیت چندین بخش وطی مراحل ا ستم کنترول بمالظه ر تدارکاتی یک تدارکاتی یک سی

ــتم کنترول داخلی  ــیس ستم کنترول داخلی میکانیزم س سی ــت اکمال میکانیزم  ــت ، درکل ریاس ست اکمال منظم مطابق معیارات ترتیب وتنظیم نگردیده اس ست ، درکل ریا منظم مطابق معیارات ترتیب وتنظیم نگردیده ا

ست تاوظایف هربخش وهرفرد مطابق به آن تنظیم گردد شته ا شخص ندا ست تاوظایف هربخش وهرفرد مطابق به آن تنظیم گرددوخریداری الیحه وظایف م شته ا شخص ندا ستم   وخریداری الیحه وظایف م سی ستم ،  سی  ،

ست  شده ا صادیت، مفیدیت و مؤثریت( به پیش برده ن صل )اقت ست متذکره طبق ا شده ا صادیت، مفیدیت و مؤثریت( به پیش برده ن صل )اقت تعداد ازقراردادها که تفاوت دارند تعداد ازقراردادها که تفاوت دارند متذکره طبق ا

ست ترتیب و طی مراحل  شاهدات جداگانه تنظیم گردیده ا ست که درم سس نگردیده ا ست ترتیب و طی مراحل ویابه وقت وزمان آن پرو شاهدات جداگانه تنظیم گردیده ا ست که درم سس نگردیده ا ویابه وقت وزمان آن پرو

 ..است است کنترول داخلی فعلی جوابگو نبوده کنترول داخلی فعلی جوابگو نبوده سیستم سیستم   نگردیده است ،نگردیده است ،

 ل نموده است .ل نموده است .قبوقبوشعبات مذکور و مقامات شعبات مذکور و مقامات را را کنترول داخلی کنترول داخلی   در سیستمدر سیستمضعیف ضعیف موجودیت موجودیت   پاسخ مرجع :پاسخ مرجع :

سؤولشود که یک میکانیزم کارا ومیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده : : سفارش سفارش  یت پذیر را ایجاد نموده  م

به هربخش وهرفرد ازکارمندان ریاست اکمال وخریداری الیحه وظایف را ترتیب ومطابق به الیحه وظایف فعالیت 

 های خویش راتنظیم نمایند .

   ارزیابیارزیابی  هیأتهیأت  تعیینتعیینیت مواد طرزالعمل تدارکات در یت مواد طرزالعمل تدارکات در عاعاعدم رعدم ر، ، ((44))مشاهده مشاهده 

( ( وقات، ممروقات، ممرارزیابی و آفر گشایی )تخنیکی، صحیه، اعاشه، محرارزیابی و آفر گشایی )تخنیکی، صحیه، اعاشه، محر  هیأتهیأت  تعیینتعیینبرای برای نظربه معلومات شعبات مربوطه نظربه معلومات شعبات مربوطه 

شعبات مختلفه شعبات مختلفه   پیشنهادپیشنهادبه اساس به اساس صرف صرف ، ، هیچ نوع معیارها درنظرگرفته نشده است هیچ نوع معیارها درنظرگرفته نشده است   13941394وو13931393طی سالهای طی سالهای 
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ـــه ماه )یک ربع ( وحکم مقام محترم وزوحکم مقام محترم وز سه ماه )یک ربع ( ارت برای مدت س ـــت ،  تعیینتعیینارت برای مدت  ست ،گردیده اس ( ( 3939درحالیکه طبق حکم )درحالیکه طبق حکم )  گردیده ا

سه تدارکاتی مطابق هرپروســه تدارکاتی مطابق ارزیابی آفرها رابرای ارزیابی آفرها رابرای   هیأتهیأتطرزالعمل تدارکاتی )اداره طرزالعمل تدارکاتی )اداره    تعیینتعیینسوم قانون ســوم قانون ماده ماده   1919جزءجزءهرپرو

شرطنامه هم به ارزیابی آن تقرارداد هایکه به ارزیابی تخیکی ضــرورت دارند ودر شــرطنامه هم به ارزیابی آن ت  مینمایند( مینمایند(  ضرورت دارند ودر  سونل وســط پرســونل قرارداد هایکه به ارزیابی تخیکی  سط پر و

ـــط   5858تخنیکی تذکربعمل امده طورمثال قرارداد تخنیکی تذکربعمل امده طورمثال قرارداد  ـــرطنامه تذکرگردیده که ارزیابی آن توس سط قلم ادویه که درش شرطنامه تذکرگردیده که ارزیابی آن تو قلم ادویه که در

شخاص غیرمسلکی که صرف  شته باشد به اقالم صورت میگرد ، اما توسط ا شخاص غیرمسلکی که صرف متخصیصین که تجارب کلینیکی دا شته باشد به اقالم صورت میگرد ، اما توسط ا متخصیصین که تجارب کلینیکی دا

ــت ،  ــورت گرفته اس ــت بوده به اقالم ص ــس ست ، یکتن فارمس صورت گرفته ا ست بوده به اقالم  س در کورس های ارتقای ظرفیت در کورس های ارتقای ظرفیت بی بی ارزیاارزیا  هیأتهیأت  همچنانهمچنانوویکتن فارم

شتراک آموزش هآموزش ه سلکی ا شتراک ای فنی و م سلکی ا سط   نگردیدهنگردیدهای فنی و م ست ، نظریاتیکه تو سط ا ست ، نظریاتیکه تو سناد   ارزیابی ارایه گردیده وارزیابی ارایه گردیده و  هیأتهیأتا سناد ا آن آن ا

 ..ارزیابی بیرون نویس نگردیده است ارزیابی بیرون نویس نگردیده است   هیأتهیأت  توسطتوسطهیچ نوع خالها  ، تفاوتها ونواقص هیچ نوع خالها  ، تفاوتها ونواقص بازرسی گردیده بازرسی گردیده 

 قناعت نموده است . های تفتیش ابراز مذکور پیرامون نواقص و یافته شعبات پاسخ مرجع:

 هیأتشود که مطابق مواد قانون واحکام طرزالعمل تدارکات میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده :  سفارش

شته باشد یانهم اشخاص تعیینارزیابی رابرای هرپروسه تدارکاتی طورجداگانه  وبرای انها که مهارت ها ی کامل دا

 ردد .کورسهای آموزشی فراهم گ
 

   در ریاست اکمال و خریداریدر ریاست اکمال و خریداریعدم موجودیت دیتابیس مشخص عدم موجودیت دیتابیس مشخص ، ، ((55))مشاهده مشاهده 

واحد ومشخص  ریاست محترم اکمال وخریداری یک دیتابیسدرجریان بازرسی ومعلومات شعبات مربوط 

 طور دارند ، که این آمریت نتوانسته تعداد ازقرارداد ها را ITمریت بنام درمربوطات خویش ندارد ، صرف یک آ

ی سالهای متذکره برای طنظم درج نمایند ، ازتطبیق وعدم تطبیق قرارداد ها نیز طور دقیق اگاهی ندارند ،  م

هیچ نوع دیتابیس ، متحدالمال های اداره محترم تدارکات ملی و وزارت محترم مالیه پیرامون محرومیت شرکت ها 

 است.موجود نبوده  باشد و از عدم محرومیت علم آوری نمودهتعقیب  رسماَ یامواردکه انرا

 . نموده استقناعت  ابراز بخش های مربوطهبه نواقص و یافته های تفتیش  پاسخ مرجع:

شخص به ســطح ریاســت محترم یک دیتا بیس مشــخص ، ،   شــودمیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده : سفارش ست محترم یک دیتا بیس م سطح ریا به 

ــاس آن نظ  تاتا  ،،ایجادایجادوجوابگو وجوابگو  ــه را طی مراحل  وبه اس ــرع وقت پروس ساس آن نظبتواند به اس سه را طی مراحل  وبه ا سرع وقت پرو ــورت گیرد ، موجودیتبتواند به ا صورت گیرد ، موجودیتارت ص   ارت 

ــیاه گردیده  ، ازچگونگ ــت س ــامل لس ــرکت هایکه ش سیاه گردیده  ، ازچگونگش ست  شامل ل ــرع وقت شرکت هایکه  سرع وقت ی عقد ، تطبیق وعدم تطبیق قرارداد ها  به اس ی عقد ، تطبیق وعدم تطبیق قرارداد ها  به ا

 معلومات داشته وارایه بدارند .معلومات داشته وارایه بدارند .
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   و عدم تسلیمی دوباره وسایطو عدم تسلیمی دوباره وسایط  در معیاد معیندر معیاد معین  وزیع وسایط بطور خدمتیوزیع وسایط بطور خدمتیتت، ، ((66))مشاهده مشاهده 

تعداد از وسایط زرهی و غیر الت قومانانی لوژستیک وزارت محترم دفاع نظر به معلومات قوماندانی محترم اکما

بر اساس ورقه عرض و احکام زرهی کتگوری های اول، دوم و سوم بدون پالن توزیعات قبلی و موجودیت تشکیل 

 ردیدهنگتسلیم  قوماندانی اسطه اصلی شان توزیع گردیده است ، ودوباره به اینقدمه مافوق طور مؤقت الی ترمیم و

 نزد شانبعد ازترمیم  نیز ،  موتر های اصلی افراد گردیدهاست ، مدت و زمان طوالنی از وسایط خدمتی استفاده 

پرسش بعمل امده  28/12/1395 مؤرخ( 31استعالمیه نمبر) قوماندانی محترم لوژستیک ذریعه ازموجود میباشد، 

د تیار شان قراردارقت در اخؤی که مو موتر هاردیده که برای شان توزیع گاصلی  هایبه ترمیم موتر که چه مبلغ

دوباره تسلیم نموده یاچطور موضوع را نتوانسته  را ، ووسایط خدمتیبمصرف رسیده است  نگردیدهدو باره تسلیم  و

 دقیق جواب ارایه نمایند . طور

 . مرجع مربوطه پیرامون موضوع پاسخ قناعت بخش ارائه نتوانسته است پاسخ مرجع :

شود تا وسایط خدمتی جمع آوری مبلغ مصرف شده ، میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده : رش سفا

متذکره تحصیل نمایند ،  اشخاص ازو وروغنیات توزیع شده به دوعراده وسایط که دراختیار یک نفربوده تثبیت 

 . نمایند  خودداری اجراأتاز چنین  آیندهدر

   ..کاتیکاتیرهنمود تداررهنمود تدار  پالیسی وپالیسی و  عدم ترتیب و موجودیتعدم ترتیب و موجودیت، ، ((77))مشاهده مشاهده 

ـــیس الی اکنون هیچ نوع  ـــت محترم اکمال وخریداری از تأس ـــعبات مربوطه ، ریاس هنمود رنظربه معلومات ش

ست ،  نگردیدهوطرزالعمل تدارکات ترتیب قانون تدارکات  به تدارکاتی وپالیسی تدارکاتی مطابق ریاست محترم ا

عمل تدارکات موجود نبوده اســـت برا ی روشـــن شـــدن بهتر چنین که درقانون وطرزالیموارد ،اکمال وخریداری

موضــوعات یک ترتیب پالیســی ویارهنمود تدارکاتی یک امرضــروری وحتمی پنداشــته میشــود ، طورمثال طی 

ـــت حقوق  از مراحل قرارداد که بعد ـــال میگردد ، یا به کمیته  وزارت بدون کدام اعتراض ارزیابی به ریاس ارس

سطح ست آورد یا وزارت محترم ایجاد گردیده و تدارکاتی که به  سه ایجاد  هیچ نوع د صالحات درپرو  نگردیدها

 ومعطل ساختن پروسه بوده است .است صرف ضایع نمودن وقت 

 قناعت نموده است . پیرامون یافته های تفتیش مرجع مذکور ابراز پاسخ مرجع :

ون یورهنمود تدارکاتی یک کمیس پالیسیی ترتیب براشود که میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده : سفارش 

 تخنیکی ایجاد و به اسرع وقت ترتیب نما یند ، تامشکالت موجوده مرفوع گردد.

 



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

131     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

   . . هاها  قراردادقرارداد  شامل دوسیهشامل دوسیهونشانی شد اوراق ونشانی شد اوراق   غیر معیاریغیر معیاری  شماره گزاریشماره گزاری، ، ((۸۸))مشاهده مشاهده 

اری  ها شماره گذ ایلاوراق شامل فتمام 1393که درسال  هیأتقرار بازرسی دوسیه قرارداد های شامل پالن کار

ارزیابی وموافقتنامه قرارداد ازتعداد آن  هیأتدرگزارش ، صرف کنترولر وزارت محترم مالیه نگردیده است ، 

نها دیگر آ ها شماره گذاری ویک تعداد قرارداد ایلد فیک تعدا1394درسال  همچنانو ، تذکربعمل آمده است 

اده )تغیراوراق( درآن متصوربوده ، آفر شرکت های بازینده احتمال سؤ استف کهبدون شماره گذاری بوده است ، 

ها نگردیده است دربوجی ها طورپرا گنده انداخته شده که حتی یک  فایلطورمنظم به منظور حسابدهی درج 

 غرض بازرسی ارایه نگردیده است ، شعبات قادربه دریافت آن نگردیده اند .  هیأتتعداد آن بدسترس 

 قناعت نموده است .پیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مذکور ابراز  مرجع : پاسخ

طورمنظم ینگ فایلبه اساس شماره گزاری های قرارداد ها را فایلبه وزارت محترم هدایت داده شود که : سفارش 

محترم مالیه را به  آفرهای شرکت های برنده وبازنده را شماره گزاری شعبات وبا الترتیب پرسونل وزارتترتیب 

 قلم سرخ دوباره هرورق طورجداگانه نشانی شد نمایند.

 عملکرد تفتیش داخلی در بخش تدارکاتارزیابی  2.1۸

 . شیتها توسط سرمفت بازرسی قراردادارزیابی از روند ، (1)مشاهده

 1395یال1393شیت طی سالهای ی که ازطرف سرمفتشیت وزارت محترم دفاع ملنظربه به ارایه معلومات سرمفت 

همه ساله قبل ازتطبیق  ،مانند سال جاری پالن بازرسی قراردادهای ریاست اکمال وخریداری ترتیب گردیده ، اما

( قانون اداره عالی تفتیش 20که نظربه ماده )،  محترم تحت بازرسی قرارمیگرداداره آن  تیم هایازطرف  درساحه

 به امانظر رتطبیق برنامه های تفتیش داخلی میگردد ،درحیطه صالحیت قدمه های تفتیش نبوده باعث کاهش د

توسط تیم های  عقد شدهزیادی موافقتنامه های  ها تعداد های قرارداد فایل و اسنادمؤظف  هیأتبازرسی 

ت دربخش شیفتشین محترم سرمگردیده است ، به این معنی که مفتمالحظه شد  سبزبه قلم شیت محترم سرمفت

و یا سفارش در جهت رفع نواقص آن  نه کدام دست آوردی و شنائی وبلدیت ندارندآ سیستم تدارکات هیچ گونه

 موده است. ارایه ن

 انجام نداده اند . هیچ نوع بازرسی رااست که  همربوط ذریعه استعالم تحریر نمود بخش پاسخ مرجع:
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منظورشده بازرسی  به وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده شودسیستم را همه جانبه مطابق پالن:  سفارش

 آیندهودربازرسی نموده ازچگونگی آن پرسش بعمل آید 1394و 1393نمایند،وگروپ هایکه طی سالهای 

 نمایند . خودداری اجراأتازهمچو

 خریداری مربوط به ریاست اکمال و تفتیشارزیابی عملکرد ، (2)مشاهده

ایفای شین ازمفت تن (2) ریاست تعداد دراین ،نظربه معلومات آمریت تفتیش داخلی ریاست اکمال وخریداری

 اجراأتومطابق آن   پالن منظورشده دارند، نمایند ، روزمره تدارکاتی نظارت می های ازکارکرد ونموده وظیفه 

ندارند و پالن ها نیز به اساس خطر ترتیب نگردیده شنائی آ رفته است ، ولی درترتیب پالن به اساس خطر صورت گ

تفاوت بیرون نویسی ها  )شامل  هقابل مالحظ آورد دستانجام داده اند ولی  اسنادی را تفتیش روزمره و است .

، فلهذا موجودیت  نرسید نظرو غیره ( در گزارشات به  اجراأتات در نواقصنقدی، شناسائی نقاط ضعف اداره ، 

  .نداشته استدر قبال چنین تفتیش در ریاست اکمال وخریداری کدام مفیدیت ومؤثریت 

 به یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است.  خ مرجع:پاس

دربخش تفتیش ریاست اکمال وخریداری اشخاص مسلکی که  تا شودمیبه وزارت محترم هدایت داده  :  سفارش

ل درحو ،  به اساس خطرات ترتیبتا پالن ها  ، ، استخدام نمایددربخش تدارکاتی مهارت کامل داشته باشد

  ممد واقع گردد. بخش های مربوطه  ،مشکالت

 

  میوند (215 ) مؤظف درقول اردوی هیأت خالصه گزارش کارکرد 2.19

 داخلی بخش تدارکات ارزیابی سیستم کنترول 2.2۰

 . ترتیب شرطنامه درو مشخصات تخنیکی  معیار هاعدم رعایت ، (1) مشاهده

طنامه ها نظربه مشخصات رای ترتیب شرب1394الی  1393نظربه معلومات شعبات ذیربط درطی سال های 

، خدمات مشورتی وغیرمشورتی معیارات درنظرگرفته  ی، ساختماناعم از اجناس شده قرارداد عقدتخنیکی آن به هر 

 نشده است .

 ترتیباشخاص غیرمسلکی  ه ، به این معنی که شرطنامه توسطاستفاده صورت نگرفت از معیارها درترتیب شرطنامه

 ت .شده اس

 قناعت گردیده است . ابراز متذکره توسط شعبات مربوط موارد پیرامون نواقص و خ مرجع:پاس
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قانون  مواد ،مطابق معیاراترا  شرطنامهمنبعد تا  ، شودمیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده :  سفارش

 واحکام طرزالعمل تدارکاتی ترتیب  نمایند. 

  رسمی دفاتردر  قلمی هاستفادو  عدم استفاده از تکنالوژی جدید، (2)مشاهده

قرارمعلومات شعبات مربوطه بخش تدارکات قول اردو  برای نگهداری دارایی های ثابت وجوه مالی تخصیص داده 

 قلمی ثبت و به شکل دفاتر درارقام  باشد،  کدام دیتابیس مشخص در رابطه به ثبت آن موجود نمی ،نشده است

بخش های مربوطه بازرسی گردید ، توسط هیچ بخش نظارت وکنترول  ه دفاترتوزیع آن صورت گرفته است ، طوریک

 و دگیقلم خورنگردیده، نشانی شد  متذکره شماره گزاری، تعداد اوراق قید و دفاترافزون بر آن ، استنگردیده 

 .د کننده نیز استفاده گردیده استادویه سفی

 است. عت نموده قنا ابراز شعبات مربوط به نواقص پاسخ مرجع:

   شود که برای ثبت دارائی های ثابت خویش یک دیتابیس ایجاد نمایند،میبه وزارت محترم هدایت داده :  سفارش

ازاستعمال ادویه غلطی  ازدخل وخرچ آن نظارت صورت گیرد ، درصورتیکه ازدفاترقلمی استفاده میگردد وربعوار

 شماره گزاری ونشانی شدگردد. دفاتر جلوگیری و

 . سیستم داخلی مشخص به منظور کنترول موجودیت میکانیزمعدم ، (3)مشاهده 

قرار بازرسی سیستم کنترول بمالحظه رسید که درموجودیت چندین بخش وطی مراحل اسناد تدارکاتی یک  

، درکل ریاست اکمال یارات ترتیب وتنظیم نگردیده استمیکانیزم سیستم کنترول داخلی منظم مطابق مع

وظایف هربخش وهرفرد مطابق به آن تنظیم  احوی الیحه وظایف مشخص نداشته است تاوخریداری مرکزی وس

قراردادها  گردد ، سیستم متذکره طبق اصل )اقتصادیت ، مفیدیت و مؤثریت( به پیش برده نشده است تعداد از

 ،گردیده استآن پروسس نگردیده است که درمشاهدات جداگانه تنظیم  معین زمان به وقت و یا د وکه تفاوت دار

 .ترتیب و طی مراحل نگردیده است 

ابراز قناعت نموده  کنترول داخلی سیستم ضعیف بودن وزارت مذکور و بخش های مربوطه در پاسخ مرجع :

 است.

را ایجاد نموده  به هربخش  و موثرشود که یک میکانیزم کارا میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده : سفارش 

 مطابق به الیحه وظایفگردد، تا  ترتیبیداری درقول اردو الیحه وظایف ن ریاست اکمال وخروهرفرد ازکارمندا

 .تنظیم نمایند فعالیت های خویش را
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   ارزیابی هیأت تعیینعدم رعایت ماده سوم قانون تدارکات در ، (4)مشاهده 

، صحیه، اعاشه، محروقات، ممر( ارزیابی و آفر گشایی )تخنیکی هیأت تعییننظربه معلومات شعبات مربوطه برای  

شعبات مختلفه  پیشنهادهیچ نوع معیارها درنظرگرفته نشده است ، صرف به اساس  1394و1393طی سالهای 

( 39گردیده است ، درحالیکه طبق حکم ) تعیینوحکم مقام محترم قول اردو برای مدت سه ماه )یک ربع ( 

 تعیینماده سوم قانون  19ء جزءرابرای هرپروسه تدارکاتی مطابق ارزیابی آفرها  هیأتطرزالعمل تدارکاتی )اداره 

 نگردیدهارزیابی در کورس های ارتقای ظرفیت آموزش های فنی و مسلکی اشتراک  هیأتمینمایند(  ،  وهمچنان 

نواقص ها  ، تفاوتها وء ارزیابی ارایه گردیده و اسناد آن بازرسی گردیده هیچ نوع خال هیأتاست ، نظریاتیکه توسط 

 ارزیابی بیرون نویس نگردیده است . هیأتتوسط 

 قناعت نموده است .مربوطه پیرامون یافته های تفتیش ابراز شعبات  پاسخ مرجع:

 هیأتشود که مطابق مواد قانون واحکام طرزالعمل تدارکات میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده :  سفارش

در نظر  داشته باشد تدارکاتی کامل که مهارتیاشخاصو  تعیینداگانه برای هرپروسه تدارکاتی طورج ارزیابی را

 .دایر گرددنیز  تدارکاتی کورسهای آموزشی در ضمن به منظور ارتقای ظرفیت و ،گرفته شود

  . در قول اردوی مذکور عدم موجودیت دیتابیس مشخص، (5)مشاهده

اتی یک دیتابیس واحد ومشخص درمربوطات درجریان بازرسی ومعلومات شعبات مربوط قول اردوی بخش تدارک

طورمنظم درج نمایند ، ازتطبیق وعدم تطبیق قرارداد  خویش ندارند  ، که این آمریت نتوانسته تعداد ازقرارداد ها را

ها نیز طور دقیق اگاهی ندارند ،  طی سالهای متذکره برای متحدالمال های اداره محترم تدارکات ملی و وزارت 

تعقیب و از عدم محرومیت  رسماَیرامون محرومیت شرکت ها ، هیچ نوع دیتابیس یامواردکه انرا محترم مالیه پ

 علم آوری نموده باشد موجود نبوده است.

 . نموده استقناعت  ابراز بخش های مربوطهپیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش  پاسخ مرجع:

سطح آمریت  محترم یک دیتا بیس مشخص وجوابگو  به شودمیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده :  سفارش

ایجاد تا بتواند به اسرع وقت پروسه را طی مراحل  وبه اساس آن نظارت صورت گیرد ، موجودیت شرکت هایکه 

شامل لست سیاه گردیده  ، ازچگونگی عقد ، تطبیق وعدم تطبیق قرارداد ها  به اسرع وقت معلومات داشته وارایه 

 بدارند .
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 ( میوند. 215عدم ترتیب و موجودیت پالیسی ورهنمود تدارکاتی در قول اردوی ) ،(6)مشاهده 

بخش تدارکاتی از تأسیس الی اکنون هیچ  میوند در( 215) ، درقول اردوی محترمنظربه معلومات شعبات مربوطه 

. ، است نگردیدهیب پالیسی تدارکاتی مطابق به قانون تدارکات وطرزالعمل تدارکات ترت نوع رهنمود تدارکاتی و

ی روشن شدن بهتر چنین عمل تدارکات موجود نبوده است، براطرزال قانون و موارد که در قول اردوی محترم در

رهنمود تدارکاتی یک امرضروری وحتمی پنداشته میشود ، طورمثال طی مراحل  یا موضوعات ترتیب پالیسی و

کدام اعتراض  ارسال میگردد ، یا به کمیته های تدارکاتی که قرارداد که بعد از ارزیابی به مشاوریت حقوقی بدون 

است صرف  نگردیدهاصالحات درپروسه ایجاد  به سطح قول اردوی  محترم ایجاد گردیده وهیچ نوع دست آورد یا

 ضایع نمودن وقت ومعطل ساختن پروسه بوده است .

 قناعت نموده است .ز در مورد یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مذکور ابرا پاسخ مرجع :

ون یشود که برای ترتیب پالیسی ورهنمود تدارکاتی یک کمیسمیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده : سفارش 

 تخنیکی ایجاد و به اسرع وقت ترتیب نما یند ، تامشکالت موجوده مرفوع گردد. 

 ارداد شامل دوسیه  قر اوراقغیر معیاری نشانی شد  شماره گزاری و، (7)مشاهده 

اری ها شماره گذ ایلتمام اوراق شامل ف 1393که درسال  هیأتقرار بازرسی دوسیه قرارداد های شامل پالن کار 

 هیأتینگ مشخص ترتیب نگردیده است ، صرف درگزارش ایل، کنترول وزارت محترم مالیه نگردیده است ، ویک ف

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

یراوراق( درآن یشماره گذاری ویک تعداد دیگر انها بدون شماره گذاری بوده است ، که احتمال سؤ استفاده )تغ

ها طورپرا  خریطهها نگردیده است در فایلمتصوربوده ، آفر شرکت های بازنده طورمنظم به منظور حسابدهی درج 

غرض بازرسی ارایه نگردیده است ، شعبات قادربه  هیأتداخته شده که حتی یک تعداد آن بدسترس گنده ان

 دریافت آن نگردیده اند . 

 قناعت نموده است .پیرامون یافته های فوق بخش های مذکور ابراز  پاسخ مرجع :

ینگ فایلشماره گزاری به اساس  های قرارداد ها را فایلشود که میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

طورمنظم ترتیب آفرهای شرکت های برنده وبازنده را شماره گزاری شعبات وبا الترتیب پرسونل وزارت محترم 

 مالیه را به قلم سرخ دوباره هرورق طورجداگانه نشانی شد نمایند.
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  داوطلبان بانکی صورت حساب از صحت و سقم  یتأییدعدم ، (۸)مشاهده

استتمنت های بانکی  ،بمالحظه رسید 1394و 1393طی سالهای  هیأتد های شامل پالن کارقراربازرسی قراردا

غرض صحت  رسماَدوباره  هاکه درداوطلبی ها اشتراک نموده ارایه گردیده است یک تعداد آن یهایازطرف شرکت

برعکس عمل صورت طه ارسال گردیده و تعداد ازقرارداد ها وارزیابی به بانک مرب هیأتی آن توسط تأییدبودن و

 صورت نگرفته است که ایا استتمنت بانکی درست است یاچطور ؟  بانکگرفته است یعنی هیچ پرسش دوباره از

 تدارکاتی  آن  وقت موجود نبوده.  درمواد طرزالعملچنین موضوع تحریر نموده که  هشعبات مربوط  پاسخ مرجع:

های  کارزیابی از بان هیأتازتکمیل نمودن گزارش  که پیش ، شودمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

صحت بودن آن اطمینان حاصل  از پرسش بعمل آید و رسماَآن توانائی مالی ارایه نموده  ط که شرکت ها ازومرب

 نمایند .

 تسلیمی تضمین آفرنبود اسناد حمایوی جهت حصول اطمینان از ، (9)مشاهده

پول نقد اخذ میگردید ، که اسناد مربوط به  1394و1393سال های تضمین آفردر ه،نظربه تحریر شعبات مربوط

دوباره مستردی تضمین آفرها به شرکت های که درداوطلبی اشتراک نموده دربین اسناد طی  تسلیمی پول نقد و

؟ یعنی مقدار چطورهم صورت گرفته است یا سالهای متذکره موجود نبوده ، تا معلوم میگردید که ایا پروسه واقعاَ

 ویازمانت بانکی ( بخاطر حسابدهی روشن میگردید . آن مطابق شرطنامه بوده یاخیر؟ وتسلیمی آن )نقداَ

میباشد  موصوف نزد نیز درآن وقت معتمد تسلیم واسناد را پول نقد ،شعبات مربوط تحریر نموده پاسخ مرجع:

 موجود نبوده وتبدیل گردیده است  . فعالَ که 

فاع ملی هدایت داده شود که تضمین آفر شرکت های  اشتراک کننده بصورت ضمانت به وزارت محترم د: سفارش 

 .بخاطرحسابدهی شفاف باشد آیندهصورت گیرد که در رسماَاگرپول نقد هم باشد داد وستود آن  بانکی ارایه و

 پالن برای تثبیت کیفیت نکردن ترتیب، (1۰)مشاهده 

پالن تدابیری یکساله به سطح قول اردوی محترم وزارت محترم نظربه به معلومات شعبات مربوطه ومواد که در

، به ترتیب آن متعهد گردیده است، کیفیت تأمینانکشاف تطبیق پالن های برای ثبت کیفیت پالن مشخص  بنام 

، صرف اطمینان حاصل مینمایند  که پالن مذکور ترتیب نگردیده است وزارت محترم درزمان انتخاب اجناس و مواد

م بیرون از قول اردوی محترم توسط یکی ازادارات دومی ، وزارت محترم دراین عرصه هیچ نوع اقدامات نهآ، 
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ست گرفته نشده اند ، تاخود وزارت خود کفا وتمام مشکالت موجو ازلحاظ تثبیت کیفیت اجناس ومواد رفع روید

 .نمود می

 .نموده استقناعت  ابراز شعبات مربوطه به عدم موجودیت پالن تثبیت کیفیت پاسخ مرجع:

 

، تعلیم  وسایلبرای خریداری  ترتیب و شود که پالن تثبیت کیفیت رامیبه وزارت محترم هدایت داده :  سفارش

 به اطمینان کامل صورت گیرد.  آن طریق تثبیت کیفیت از موزش پرسونل درپالن های بعدی درنظرگرفته ، تاآ و

 

   قرارداد ها  تخمینیتثبیت قیمت عدم دقت در ، (11)مشاهده

قیمت تخمینی معیاری و دقیق صورت  نظربه بازرسی اسناد بمالحظه رسید که توسط شعبه عایده تثبیت احتیاج و

نهم استعالمیه های بدون تاریخ وصادره رسمی عدم موجودیت بنام تثبیت احتیاج آ نگرفته صرف یک دوسیه را

 .میگردد تعیینم معیارات برای داوطلبان شرکت ها ترتیب شده که برویت آن تما کاپی جواز

 قناعت داشته است.به یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مذکور  ابراز  پاسخ مرجع:

تثبیت لکی استخدام ، در بخش های عایده پرسونل مس که در ،شودمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

  را در نظر گیرند.دقت کامل بخرچ داده، معیار های  قیمت تخمینی احتیاج و

 مشکالت انتخاب شرکت ها برای روش منبع واحد، (12)مشاهده

قرارداد های که به سطح  ملی و بین المللی )محدوده صالحیت  ه، نظر به بازرسی و ارایه معلومات شعبات مربوط

ت به انتخاب سطح وزار درمقام محترم وزارت دفاع ملی، قول اردوی محترم ( از طریق منبع واحد عقد گردیده 

شرکت های که ازطریق روش منبع واحد قراردادها عقد گردیده هیچ نوع شرایط درنظرگرفته نشده است ، صرف 

 . ، شرکت ها واجد شرایط دانسته شده استتوسط مقام محترم بدون درنظرداشت معیارات انتخاب

 برای انتخاب شرکت ها کدام معیارمشخص وجود ندارد . پاسخ مرجع:

به سطح قول اردوی محترم یک دیتابیس مشخص تا  ( هدایت دهند ،215وزارت محترم به قول اردوی ):  سفارش

 اطمینان مناسب از )توانائی مالی، کارکردگی خوب ، تجربه کاری و ها شامل مواردشرکت کارکردگی  مورد در

 از در صورت نیازمندی  و نمایند، و مشخصات فوق شرکت ها را در دیتابیس مربوطه ثبت لحاظ محرمیت( ترتیب
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شرکت های که دارای شرایط فوقاً تذکر رفته باشد، با استفاده از روش منبع واحد مطابق قانون تدارکات  ن طریقآ

 و شرایط مندرج اجراأت نمایند. 

 دیت بخش نظارت ازتطبیق قراردادهاموجوعدم ، (13)مشاهده

میوند بخش جداگانه به پروسه نظارت 215ی محترم قراربازرسی ومعلومات شعبات مربوط دربخش های قول اردو

کارها بطور شفاف ، حسابده  اجرایارسال مبالغ به موقع جهت ازطی مراحل ، تطبیق قراردادها ، کنترول کیفیت ، 

تثبیت کیفیت ، کارمندان مسلکی برای تثبیت  وسایلو تشخیص خالها بین اهداف و حقیقت ها ، وهمچنان  

 ست .کیفیت موجود نبوده ا

که توسط  دبه عدم موجودیت بخش جداگانه نظارتی به سطح معاونیت قناعت نموده واظهارداشتن پاسخ مرجع:

   نظارت میگردد . جداگانه هربخش طور

ایجاد  شودکه به سطح قول اردوی محترم یک بخش جداگانه نظارتی رامیبه وزارت محترم هدایت داده :  سفارش

 به وقت وزمان همه روزه نظارت نمایند.را تاپروسه تطبیق وپرداخت ها

 بودجه سیستم کنترول داخلی آمریت مالی و نواقص در،  (14)مشاهده 

به بازرسی سیستم کنترول داخلی دربخش آمریت مالی وبودجه یک بخش جداگانه نظارتی موجود نبوده ، تا  نظر

هیچ نوع کاستی  1394الی 1393ای در پروسه طی مراحل اسناد تادیاتی نظارت صورت گرفته باشد درطی ساله

که درجریان بازرسی حواله های پولی یک تعداد نواقص وکاستی ها موجود بوده ولی  ست،اویاتفاوت موجود نبوده 

 الی طورمکمل انعکاس داده شده است.که درمشاهدات جداگانه بخش م .توسط نظارت کنندگان  مرفوع میگردید

 قناعت داشته است. وطه ابراز به نواقص فوق مرجع مرب پاسخ مرجع :

ه وزارت محترم هدایت داده شودکه دربخش نظارت آمریت  محترم مالی وبودجه کارمندان مسلکی بسفارش : 

مشکالت موجود درسیستم  آیندهکه درمحاسبه وطی مراحل اسنادمالی مهارت کامل داشته باشد استخدام ، در

 مالی مرفوع گردد.

 . نگرفتن شرایط قرارداد نظر در و( عطالت ها جرایم )ع وض دقت درعدم ، (15) مشاهده

قرارداد  شرکت درخواستی و انوایس، در یک تعداد کثیر قرارداد ها ، اسناد مالی وحواله های قراردادهاقراربازرسی 

از  درتعداد، نموده باشد 8ت آن درج فورم یتا شعبات عایده برو کننده در ضمیمه حواله و شامل دوسیه نبوده،

(  طعنوان نموده که پرداخت ها نیز به همان شکل )طی یک قس طدریک قس شرطنامه ها تسلیمی جنس را
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، اگانه پرداخت ها صورت گرفته است جد جنس اکمال وطی چندین حواله طور طصورت گیرد اما به چندین قس

به  همچنان یک تعداد قرارداد هایکه دراکمال مواد باید چک وکنترول البراتوار ها صورت گیرد ، اسناد حامی آن و

است پرداخت ها  هضمیمه حواله ها نگردیده بدون موجودیت اسناد که در شرایط مندرج شرطنامه درج گردید

از که توسط سرمفتشیت بیرون نویس گردیده است، سال های گذشته ، افزون بر آن جرایم صورت گرفته است

جدول جرایم وضع شده باالی شرکت  و از چندین سال بدین طرف باقی مانده است،شرکت ها تحصیل نگردیده 

یل مبالغ که در و به وزارت هدایت داده می شود تا در تحص، این گزارش قابل مالحظه می باشد ها در ضمیمه

  این گزارش می باشد، اقدام عملی را روی دست گیرد. (دومضمیمه شماره )

 است . نمودهقناعت ابراز بخش مربوطه به موارد متذکره  پاسخ مرجع :

بدون موجودیت انوایس  را شود که هیچ حواله شرکتمیبه آمریت محترم مالی وبودجه هدایت داده : ارشسف

اسنادحامی طبق شرایط قرارداد به ضمیمه حواله  ودر قسمت وضع عطالت ها دقت کامل نمایند و نگردیده ءاجراء

 نمایند .

 قرارداد. اجرایعدم تحویلی تضمین ، (16)مشاهده

  ،ننمودهک تحویل بان خویش را اجرایمیوند تعداد شرکت ها تضمین حسن ( 215) ی محترمبه سطح قول اردو

 حسن آمریت محترم تدارکات به آمریت محترم مالی غرض تحویلی تضمین جانب صرف یک قطعه مکتوب از

 (29) ماده تحویلی آن ارایه نگردیده است . در مریت محترم کدام اسناد، اما توسط آصادرگردیده است اجرای کار

( )فراهم نکردن 4، مسترد نمی گردد( ، فقره )ایت مندرجات شرطنامه دراحوال ذیلرع ( )تضمین آفر با2) جزء

ذیل  1394و 1393قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه ازطرف داوطلب برنده ( ، که درجدول سال  اجرایتضمین 

 ( 21ه )جدول شمار  طورمکمل درمندرجات شرطنامه ارایه گردیده است .

 1393سال 

 شرکت برنده قرارداد تینوع شماره
 نیمبلغ تضم

 آفر

مبلغ قابل 

 لیتحص

 238000 238000 شرکت یکیبارک لوژست یجهان هلمند 1393سال  یقرارداد اجناس فلز کار 1
 6808852 6808852 نور افغان  یشرکت نو 1393قلم نان خشک سال  کی 2
 4840000 4840000 مسلم مشعل یکیلوژستشرکت  1393سال  اتیچهار قلم لبن 3
 4102000 4102000 نور افغان ینو یکیشرکت لوژست 1393تازه سال  وهیقلم م 9قرارداد  4
 3238000 3238000 مسلم مشعل یکیشرکت لوژست 1393سال  یقلم ترکار 18قرارداد  5
 3742200 3742200 سیادر وشیشرکت حفظ مراقبت ادار قرارداد حفظ مراقبت پاور پالن سال  6
 1667960 1667960 وال نهیم دیشرکت حم 1393مفروشات سال  35قرارداد  7
 952000 952000 وسفیشرکت القدر  1393قرارداد انتقال کثافات سال  8
 847000 847000 بابا   خیشرکت ش قلم لوزم حمام  7قرارداد  9

 740000 740000 تیاهد یکیشرکت لوژست نیکندش ریقلم پرزجات ا 39قرارداد  10
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 756000 756000 منوره  نهیشرکت المد قلم جنراتور 19قرارداد  11
 369000 369000 یشرکت حامد احد  ترهیل 18000 رهیسه باب زخ میترم 12
 325000 325000 افغان عدالت 1393رنگ پرنتر سال 35قرارداد  13
 380000 380000 شرکت یکیوژستبارک ل یهلمندجهان یقلم البسه دوشک اسفنج 2قرارداد  14

 29006012 29006012 وعهممج
 1394سال 

 شرکت برنده قرارداد تینوع شماره
 نیمبلغ تضم

 آفر
مبلغ قابل 

 لیتحص
 220000 220000  یگل ثمر نیشرکت سپ 1394 یقرارداد موتر شو 1
 189000 189000 یشرکت النب  قیعم یفرارداد  حفر چا 2
 254087 254087 وال نهیم دیشرکت حم کندک کماندو یکش چهیجو ماتیترم 3
قرارداد اعمار منار و ساحه سبز قول  4

 یاردو
 335000 335000 شرکت فتح خان 

 338000 338000 یوندیشرکت پ قلم پرزه جات  51قرارداد  5
 395000 395000 رزادیشرکت النور ش قلم مفروشات  15قرارداد  6
 472000 472000 یشرکت هلمند نور  یقول ارو یها رو ادهیپ ماتیقرارداد ترم 7
 720000 720000 سلطان  یشرکت ساختمان شنیرکندیقرارداد حفظ مراقبت ا 8
 451000 451000 شرکت فهم افغان قرارداد اننقال کثافات جامد 9

 970000 970000  یشرکت هلمند نور اطراف قول اردو یزیر تیکانکر 10
 808485 808485 یسپال یکیشرکت لوژست ها کمپ بسشن حفظ مراقبت جنراتور 11
قرارداد جوچحه دو طرف سرک  12

 شوراب  ونیزیگارن
 1090000 1090000 یشرکت حامد احد

 985000 985000 شارجه یکیشرکت لوژست شنیرکندیقرارداد حفظ مراقبت ا 13
 1120000 1120000 وشیدار یشرکت ساختمان ساحه با قول اردو  میترم 14
 670000 670000 وال نهیم دیشرکت حم کمودار یقرارداد حفظ مراقبت تشناب ها 15

 9017572 9017572 مجموعه

 38023584 38023584 1394و1393مجموع کل 

( شرکت 29آفر تعداد )تضمین  ( افغانی38023584مبلغ )که شود میبه قول اردوی محترم هدایت داده : سفارش 

ء اجراءقانون تهیه تدارکات درصورت که تضمین  29مطابق ماده  آیندهدر تحصیل و (فوق الذکر) داخل جدولی ها

لین آن وقت توصیه گردد ؤوگردد ، به مس خودداریعقد قرارداد  از و ضبطننمایند تضمین آفرشان  کتحویل بان را

 اتباقی قراردادهنمایند ، وهمچنان به سرمفتشیت وظیفه سپرده شود که م خودداری اجراأت ینده ازهمچوآکه در

ازشرکت ها تحصیل وبه  ،د تثبیتنباش نگردیدهتحویل  را قرارداد اجرایدرصورتیکه تضمین  نمایند رانیز بازرسی

 اداره عالی تفتیش اطمینان دهند . 
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   نادرست اسناد و دوسیه های قرارداد و مراقبت سیستم فاینلنگ، (17)مشاهده

ها تیت  خریطهقراردادها بمالحظه رسید که دوسیه های آن دربین های  فایلبه بازرسی اسناد مشاهده  نظر 

وپراگنده ، آب زدگی اوراق غیرمنظم ، اسناد وآفر های شرکت های بازنده به استثنائی یک ورق نرخ دهی آن 

ه ذیل ب موجود نبوده است ، حتی تعداد ازاسناد قابل خواندن واستفاده نبوده که موضوع آن درتصاویر فایلدر

 :ت قابل مشاهده می باشدوضاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرارداد های  غیر معیاری و نادرست مربوط های فایل ترتیب نگهداری و ،(47تصویرشماره )

می باشد که دوسیه ها به شکل پراکنده و بی نظم و  میوند 215بخش آمریت قول اردوی 

 همچنان در حفظ و نگهداری آن توجه صورت نگرفته است. 
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های قرارداد های بخش آمریت قول  فایلینگ فایلترتیب  نگهداری و،  (4۸تصویرشماره )

 .میوند  215اردوی 

 

 

های قرارداد های بخش آمریت قول اردوی  فایلینگ فایلنگهداری وترتیب   ،(49تصویرشماره )

  .میوند 215

 
 

موجود بوده است ابراز به مشکالت و نواقص که در سیستم حفظ و نگهداشت اسناد مهم دفتر  پاسخ مرجع:

 . اندقناعت داشته 
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ینگ ، و اسناد توجه جدی نموده فایلشود که درنگهداری ، ترتیب میبه قول اردوی محترم هدایت داده : سفارش 

 نمایند . خودداری اجراأتازچنین  آیندهبه پرسونل آن وقت توصیه گردد که در و

  . است واقعی گردیده تثبیت احتیاج غیرکه باعث  و نیازمندی عدم دقت در تثبیت احتیاج، (1۸)مشاهده

دوسیه قراردادها تثبیت احتیاج طوردقیق مطابق به سقف تشکیالتی بمالحظه رسید که درجریان بازرسی     

صادرنگردیده  رسماَصورت نگرفته است ، استعالمیه هاکه غرض تثبیت نرخ گیری ابتدائی صورت گرفته  ونیازمندیها

بلکه تمام اسنادترتیب شده ازطرف شعبه عایده غیرمعیاری (بوده است ، اکماالت به مناصفه تثبیت تاریخ ندارند ) و

جهت به دست اوردن قمیت  ابتدائی تعالمیه های نرخ گیری اس،  شده انجام گردیده است قرارداد احتیاج و

 .شماره صادره و کاپی جواز شرکتها مربوط بوده است  تخمینی بدون تاریخ ، و

 /مبلغعقد گردیده پرداخت  1394درسال  افغانی -105302195/دوازده قلم ترکاری به مبلغمثال قرارداد  طور

فیصد کم مصرف نموده  35میباشد ، افغانی  -37080727/مبلغ صورت گرفته وباقیمانده افغانی - 68221468

 که صورت گرفته است وعقدتثبیت احتیاج های از بمالحظه رسیدکه تعداد درجریان بازرسی قراردادهااست ، 

لبنیات سال میوه تازه و دو قلم هفت قلم  شده است طورمکمل مصرف نگردیده است طورمثال قرارداد قرارداد

افغانی ( 261725063) مبلغعقدگردیده است تثبیت احتیاج  ( افغانی226726334) درمجموع مبلغکه 1394

 ( افغانی مصرف گردیده است ومبلغ855179746) صورت گرفته که درطول یک سال مالی صرف مبلغ

 ( افغانی باقیمانده است.46979479)

 . نموده استقناعت  به نواقص و کمبودی های فوق مرجع مربوطه ابراز پاسخ مرجع:

شود که تثبیت احتیاج خویش رابرویت سقف تشکیالتی ونیازمندی میبه قول اردوی محترم هدایت داده :  سفارش

نمایند ، هراستعالم و اسناد که مربوط به پروسه داوطلبی  خودداری اجراأتازهمچو  آیندهردقیق ترتیب نمایند ود

جهت صحت و عدم صحت توانانی مالی ، کار مشابه و کارکرد پنج ساله شرکتهای داوطلب در داخل یا بیرون از 

 صادرگردد . رسماَباید  قول اردوی محترم ارسال میگردد

 شده وضعیت تطبیق قراردادهای عقد  2.21

 . دیپوی اعاشه کنترول عینی از، (19)مشاهده 

کنترول عینی از دیپوی اعاشه به تعداد سه  قلم مواد اعاشوی بحضور  بجه10به ساعت20/3/1396بتاریخ     

ارتباطی محترم دگروال محمد اکرم معاون تفتیش قوماندانی لوژستیک، دگروال حضرت گل  آیندهداشت نم

 . معتمد اعاشه صورت گرفته است قرار ذیل میباشد میع اهللآمرمخابره لومری بریدمن س
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اکمال  ودوپوشه که جدیدا برنج سیله در بوری های هفت سیره یک پوشه برنگ زرد که ازسالهای قبل مانده بود، 

ارتباطی و معتمد گرفته شده  آیندهبه حضور داشت نم هیأتنمونه ان از بوری های مختلف توسط  ،گردیده بود 

نخود خام  ازبرنج  ، لوبیا ودرگدام ،  نظر میرسد که برنج هر بوجی برنگ متفاوت از بوجی دیگر بوده است به

 طورقیدی وزن گردیده ترازوی معیاری بلند توناژ موجود نبوده است اما بوری های موجودبوده 1396ازقراردادسال 

 . وبرویت آن محاسبه گردید ه است 
 

 است . نمودهقناعت  و مشاهدات تفتیش مرجع مربوطه ابرازپیرامون یافته ها  پاسخ مرجع :
 

شود تا تمام مواد و اجناس مطابق مشخصات قرارداد تسلیم گرفته شود میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

 ،و همچنان یک پایه ترازوی بلند توناژ را درمربوطات قول اردوی محترم نصب تا مواد واجناس را طورشفاف تسلیم

 ذمت گردد . قید و
 

   .  215ردوی و پخت نان در قول ا واییکنترول عینی از نان، (2۰)مشاهده 

قبل از ظهر ازنان وایی مربوط قراردادی که درداخل قول اردوقرارداشت  11:00ساعت  18/03/139به تاریخ  هیأت

( قسم 5) تعداد هم درپخت وپزنان از وضعیت نان وایی بسیارخراب چرک وچتل بوده و آوردهکنترول عینی بعمل 

مشاهده عینی قابل استفاده نبوده مشخصات شرطنامه )آردغنی  هم نان ازلحاظ کیفیت و و اده میگردید.استف آرد

 شده وطنی(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدارک می گردد که های رنگارنگ  بوری (  نشان میدهد که انواع مختلف آرد با52و  51تصاویر شماره )

 خالف شرایط قرار داد اجراأت بعمل آمده است. 
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 .گردیده استپخت درآن  و غذا خشک وضعیت آشپزخانه که نان، (53تصویرشماره)

 

 

 

 .گردیده است پختدرآن  خشک و غذا وضعیت آشپزخانه که نان ،(54تصویرشماره)
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 شرطنامهشود تا تمام مواد و اجناس مطابق مشخصات قرارداد و میبه قول اردو محترم هدایت داده : سفارش

که خالف مشخصات  اجراأتظارت و کنترول قوی ایجاد گردد تا از همچو تسلیم گرفته شود و یک سیستم ن

 قرارداد اجناس تسلیم گرفته میشود جلوگیری صورت گیرد و در نظافت نان وایی اقدامات الزم صورت گیرد. 

  میوند 215 کیفیت ضعیف و نگهداری نادرست ترکاری باب در قول اردوی، (21) مشاهده

 ،بوده موجود داخل کمپ قول اردو موقیعت که در از دقیقه قبل از ظهر 11:20به ساعت  18/3/1396بتاریخ     

ترکاری باب بسیارخراب موقیعت توزیع  جای و ،طوریکه مالحظه گردید ،ترکاری باب کنترول عینی صورت گرفت از

ل ارتباطی محترم دگروا آیندهکه بحضور داشت نم ه،قرارداشت غیر منظمقابل تحمل نبوده به یک حالت  وحتی

صورت گرفته (  215 ) محمد اکرم معاون تفتیش قوماندانی عمومی لوژستیک، تورن عجب گل آمر اعاشه گارنیزون

 :  قرار ذیل میباشدو تصویر آن است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در قول اردوی  و گندیده رسودهف (کرمتصویر فوق نشان میدهد که ترکاری باب ) ،(55تصویرشماره)

 ی گیرد.مذکور مورد استفاده قرار م
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در یک بوری کچالو  فوق نیز به مشاهده می رسد کهذیل و به همین ترتیب در تصویر  (، 57و  56تصاویر شماره )

متباقی در حدود  و  گندیده، فرسوده و بدون کیفیت ( کیلو گرام آن14) مقدار تقریباَ گرام، کیلو( 120به وزن)

 . کوچک می باشد و آن خورددرصد  (30)
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درپاکت های  در تصاویر فوق و ذیل مشاهده می گردد، که بادرنگ و بادنجان سیاه (،59و  5۸) تصاویرشماره

بادنجان سیاه گندینده  فیصد )( تقریباًبادرنگ و  دوکیلو تقریباً که سیره جابجاگردیده پالستیکی یک

 .ک گردیده است.و غیر قابل استفاده می باشد که از جانب قراردادی برای وزارت تدار
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 فیصد 90 تقریباً  گردیده بود، که درخریطه های ده کیلویی جابجاان سیاه نجدبا ،(6۰تصویرشماره)

 آن خراب وگنده شده بود.
 

در نظر گرفته شده، ولی در ساحه که ترکاری باب نگهداری می تابلو  درمرچ سبزهمچنان نظر به کنترول عینی، 

 می گردد،  بادرنگ اخذ مرچ سبزبجای  حاکی از آنست که اظهارات آمراعاشه رامون موضوع،گردد، موجود نبوده، پی

 سناد که نشان دهنده تغیر در تابلو باشد موجود نبود و به دسترس هیأت قرار داده نشد . ا

ز در حفظ و نگهداشت ترکاری باب و تسلیمی آن از جانب قراردادی در قول اردو که مرک چنین وضعیت نادرست

نیز وجود داشته  قول اردو بیرون از تام ها و جزءقطعات و درمی باشد، به مشاهده رسید، ممکن وضعیت بد تر 

 باشد ، که مایهء نگرانی دانسته می شود. 

 نمود اند.قناعت  مربوط به نواقص و مشکالت موجود ابراز  شعبات پاسخ مرجع:

ظارت خویش را درتسلیمی ترکاری باب به شکل احسن شود که نمیبه قول اردوی محترم هدایت داده : سفارش

نمایند ، وبجای یک چیز  جنس دیگری  خودداریترکاری باب باچنین وضعیت جدا   آیندهوازتسلیمی در ءاجراء

 نمایند . خودداری اجراأتازهمچو آیندهمعاینه همان وقت توصیه گرددکه در هیأتتسلیم نگردد وبه 
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 ( میوند215)میوه جات در قول اردوی  نادرست نگهداریو  پائین کیفیت، (22)مشاهده

که میوه موسمی  شرکت درداخل ساحه قول اردو جابجا گردیدهمیوه  ساحه کهنظربه مالحظه وکنترول عینی از

مشاهده تصاویرآن نیز برویت .که  باشد اعلی  بوده که نظربه مشخصات قرارداد موجود تربوز و آن نظربه قرارداد

 . میتوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

ساحه داخل قول اردو شرکت متذکره میوه خویش راجابجا نموده  ،(61تصویرشماره)

 است وضعیت آن مشاهده میگردد

 

ساحه داخل قول اردو شرکت متذکره میوه خویش راجابجا نموده ، (62تصویرشماره)

 .است وضعیت آن مشاهده میگردد
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 ناعت نموده است .ق مربوطه به نواقص و مشکالت ابراز شعبات پاسخ مرجع:

 ءاجراءشود که نظارت خویش را درتسلیمی میوه به شکل احسن میبه قول اردوی محترم هدایت داده : سفارش 

ینده آمعاینه همان وقت توصیه گرددکه در هیأتنمایند وبه  خودداری جداَ آیندهوازتسلیمی چنین میوه در

 نمایند . خودداری اجراأتازهمچو

 طور جداگانه  داد ها درهر قرارداد وضعیت مدیریت عقد قرار 2.22

  نواقص درقرارداد و قیمت تفاوت، (23)مشاهده 

( افغانی باشرکت 9696750به مبلغ )9/4/1393الی 9/1/1393( قلم رنگ باب ازتاریخ 35) قراربازرسی قرارداد

 لوژستیکی افغان عدالت عقدگردیده است .

 تونر رنگ اورجینلی شعبات مربوطه خریداری مشخصات درج شرطنامه معیار شرکت ارایه شده و درآفر

اقالم متذکره عقد گردیده است، افغانی  -4900/( قطی درقرارداد فی قطی96) تعداد  HP12A( 3005پرنتر)

آن بوده است شماره ششم شامل  7/2/1393مؤرخ (70نمبر) 7درفورم م ،  است  گردیده مرحله اکمال  طی دو

جنس یازده قلم  تعداد 1/6/1393مؤرخ (421نمبر)7امادرفورم م گردیده است ،قطی اکمال ( 40) ن جملهآ که از،

  3005معادل  51Aبه مشخصات قید گردیده است قطی باقیمانده ( 56) همین رنگ نآباقیمانده درشماره یازدهم 

گ اما قیمت همین رن ،گردیده است افغانی محاسبه وقید -4900/مبلغفی قطی به  به را عنوان نموده است 

(51A )که موجود بوده ، ( افغانی تفاوت 2970درفی قطی مبلغ ) شده است ، که افغانی عقد -1930/فی قطی

 .است( افغانی موجودبوده 166320)مبلغ  جمعاَ( قطی 56)ازتعداد 

 قناعت نموده است .پیرامون یافته های مفتیشن مرجع مربوط ابراز   پاسخ مرجع:

 هیأتازشرکت تحصیل وبه  را ( افغانی166320شود که مبلغ )مییت داده به قول اردوی محترم هدا: سفارش 

 نمایند . داری خود اجراأتازهمچو  آیندهمعاینه توصیه گردد که در

 تفاوت فیات، (24)مشاهده

 ( افغانی با153255981به مبلغ )30/9/1394الی1/10/1393)یک قلم نان خشک( ازتاریخ  قراربازرسی قرارداد

 انی عقدگردیده است .شرکت گلدوست ام

برج  30ختم قراردادبوده است ،  1393اول جدی سال مالی  قرارداد اکمال مدت خاص قراردادبه شرایط  نظر

 توسط شرکت قبلی 1393سال مالی  دلو برج جدی ور د طوریکه دیده میشود اما میباشد1394قوس سال مالی 



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

152     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

ر مقام محترم وزارت دفاع ملی  که پرداخت آن به اساس به ام نظر وبه فیات قبلی آن اکمال  )نوی نوری افغان(

 جدید  پرداخت و بعد ازمنظوری به فیات قرارداد قراردادی قبلی اکمال و ( تدارکات ملی از62فیصله شماره )

افغانی ( 29.5) بعدی فی کیلو قرارداد ولیبوده است،  افغانی( 37) که فیات قبلی آن فی کیلومحاسبه میگردد ، 

 مؤرخ (3/423) نمبر7میباشدکه ذریه فورم  ( افغانی تفاوت موجود7.5) فی کیلومبلغ که دریده است عقد گرد

جمله  ( کیلو376727) مقدار20/12/1393مؤرخ (120/431نمبر)(  7م ) و کیلو (304172) مقدار 25/11/1393

افغانی ( 7.5)  که فی کیلو، درحواله های بعدی وضع نگردیده است  امااکمال گردیده است  ( کیلو680899) مقدار

 .بوده است ( افغانی موجود5106743) تفاوت درمجموع مبلغ

 قناعت نموده است .در مورد نواقص و مشکالت فوق مرجع مربوطه ابراز  پاسخ مرجع:

 نوی نوری افغانازشرکت  را ( افغانی5106743شود که مبلغ )میبه قول اردوی محترم هدایت داده :  سفارش

ین آن وقت مسؤولبه  صورت گیرد و اجراأتمطابق آن  نظرگرفته ور د صالح رایاحکام مقامات ذ آیندهتحصیل ودر

 ی نمایند .ر اد خود اجراأت همچو از آینده که در مالی توصیه گردد وبالخصوص آمر

 اکمال جنس خالف مشخصات، (25)مشاهده 

( افغانی باشرکت 9781500مدت سه ماه به مبلغ ) الی12/8/1394قلم مفروشات(  ازتاریخ  15) قراربازرسی قرارداد

  تجارتی النورشیرزاد عقدگردیده است .

جدول آفر شرکت  14و13دوقلم آن شماره ،  قلم   15 تعداد ازبه بازرسی اسناد پولی قرارداد متذکره که  نظر

جدول دراصل  13ره شما نموده استعقد  و مشخصات ذیل تحریربه  قرارداد و قالین که درآفربرنده یک تخته 

افغانی  -9800مبلغ / ( تخته فی تخته99نخ استندردکمپنی گلدارجگری باکیفیت طبق مشخصات ) %50 4*4)

 -7350 /افغانی به مبلغ - 9800 /مبلغ ، و 4*3به مشخصات  ا ر 4*4عقد قرارداد گردیده است ، ولی مشخصات 

جدول آفر را به  14شماره تخته ازدیاد گردیده است و ( 132) به تخته( 99) تعدادفی تخته محاسبه ، و افغانی 

نظربه تطبیق فورم  ولی ،عقد گردیده استافغانی  -4800مبلغ/ ( تخته فی تخته103) تعداد به  4*2 مشخصات

به  اصل مشخصات آنرا 4*2 18/9/1394 مؤرخ(4/170نمبر) 8وفورم  19/9/1394 مؤرخ( 496/ 497نمبر) 7م

تخته ازدیاد گردیده ( 138) بهتخته  (103)    تعداد ، وافغانی -3582مبلغ/ انی را بهافغ -4800/مبلغ ، و 3*2

 معاینه بدون موجودیت کدام احکام مقامات ذیصالح  هیأتتوسط جنس خالف مشخصات  گردیده است ،قیدوجمع 

 . پرداخت گردیده استوتوسط بخش های مالی بدون تطبیق فیات قرارداد ، 

 است . نمودهقناعت یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوط ابراز در مورد  پاسخ مرجع:
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ت یاتثبیت احتیاج وضرورمشخصات مطابق  را شود که جنسمیبه قول اردوی محترم هدایت داده سفارش : 

 نموده  وتطبیق  جنس را با اصل قرارداد فیات  شعبات مالی وگردیده تسلیم  یقراردادطور دقیق از شعبات 

 آمر بدونتغییرات فیات مشخصات  ضمناَ ،نمایند خودداریباشد  قراردادفیات  جنسیکه خالفات فیازپرداخت 

از  آیندهتوصیه گردد که درآنوقت تسلیمی جنس  هیأتوبه  را در نظر داشته  احکام مقام منظورکننده قرارداد

 همچو اجراأت ابأ ورزند .

 رارداد به زبان دریعدم موجودیت اسناد مکمل قرارداد و سند ق، (26)مشاهده

 -19824975 / ششم لوای سوم به مبلغ سوم، چهارم و دوم، بازرسی قراردادانتقال کثافات جامدکندک اول، قرار

 .عقد گردیده است م افغانیفه لوژستیکیبرای مدت یکسال باشرکت  1394/9/30الی  1393/10/1از تاریخ  افغانی

زمان ترتیب نموده است  اریخ درج نگردیده که به کدام وقت وارزیابی ترتیب گردیده است اما ت هیأتگزارش 

که دراصل قرارداد  ورق را ارایه نموده ،اسناد قرارداد های  مشابه به لسان انگلیسی ارایه گردیده انهم صرف یک دو

 ه است. دوسیه قرارداد موجودنبود مشابه نبوده تنها یک دو ورق انگلیسی میباشد ،  آفر شرکت های بازنده درداخل

 در مورد یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوط ابراز قناعت نموده است .  پاسخ مرجع:

بسیار مهم وسرنوشت ساز  ارزیابی یک سند هیأتشود گزارش میبه قول اردوی محترم هدایت داده :  سفارش

از زبانهای رسمی ترجمه گردد قانون به یکی  یک قرارداد بوده تاریخ ان باید درج گردد ، تمام اسناد نظربه مواد

 اری گردد.ذها جابجا نموده وشماره گ فایلدررا شامل داوطلبی  وتمام اسناد

  عدم اعالن برنده و اخذ تضمین حسن اجرای کار، (27)مشاهده

( افغانی باشرکت 16550002به مدت چهار ماه به مبلغ) 24/4/1393عراده موترکثافت کش بتاریخ ( 7)قرارداد

  : نواقص و مشکالت ذیل را دارا میباشدکه  ،وروزوپسران عقدگردیده استلوژستیکی ن

 .اعالن برندگی جهت آگاهی عامه صورت نگرفته است 

  قرارداد صورت نگرفته است اجرایتضمین 

  صورت گرفته است در حالیکه استتمنت بانکی شرکت برنده به تاریخ  18/3/1393آفرگشایی به تاریخ

 ده است یعنی دو ماه قبل از افرگشایی. گردی ارایه   1393/1/24

پروسه داوطلبی در مطابقت  به  اجراأتشودکه تمام میهدایت داده ( میوند 215)به قول اردوی محترم :  سفارش

میشود که در جریان ارزیابی تمامی  صیهی توارزیاب هیأتقانون تدارکات و طرزالمعل تدارکات صورت گیرد و به  

 نمایند.  اجراأتدر نظر گرفته شده را  تعیینمیعارات 



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

154     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

 بدون سریال نمبر . اجناس قید جمع و، (2۸)مشاهده

 ( افغانی با19499985) به مدت شش ماه به مبلغ 25/1/1393بتاریخ  پایه جنراتور (19) قراربازرسی قرارداد

هار ماه به به مدت چ 24/4/1393عراده موترکثافت کش بتاریخ  7 شرکت لوژستیکی المدینه منوره و قرارداد

 .( افغانی باشرکت لوژستیکی نوروزوپسران عقدگردیده است16550002مبلغ)

 مؤرخ 121/ 4فورم هشت نمبر و 1393 /3/  20 مؤرخ 82/ 82نمبر رسید را نظربه راپور شعبات مربوطه جنراتورها

 .انگلیسی دیزلی قیدوجمع نموده است  کیلوات پارکنیز( 48) صرف بنام جنراتور 1393 /3/ 20

 مؤرخ 579/ 2وفورم هشت نمبر 1393 /7/  7 مؤرخ 19/587نمبر رسید هم وسایط خریداری شده را نظربه راپور و

 جنراتورهالیتره قیدوجمع نموده .  جرمنی ده هزار صرف بنام تانکرکثافت کش فاضالب شش سلند 1393 /7/ 20

 هیأتکه  نگردیده شته است ، درج اسناد، شاسی نمبر، انجن نمبر وغیره مشخصات دا نمبر سریال ،وعراده جات

 تطبیق میگردید. تثبیت کرده نتوانست تا عمالَ انرا

 در مورد یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوط ابراز قناعت نموده است . پاسخ مرجع:

ام فورم های قیدوجمع آن باتم ،اسناد در تاشود میهدایت داده ( میوند 215)به قول اردوی محترم :  سفارش

نتیجه به اداره از ین بخش تسلیم گردد ، و تفتیش آن مقام محترم موضوع را بازرسی ومسؤول ه ب مشخصات درج و

 عالی تفتیش اطمینان دهند . 

 . پیشرفت کار در نظر داشت راپور از بدون و پرداخت منجانب قراردادی یاجرای حواله های پول، (29) مشاهده

الی  1/10/1393ت جنراتورهای مختلف النوع کمپ استیشن لیدرنگ بتاریخ حفظ ومراقب قراربازرسی قرارداد

 ( افغانی باشرکت تجارتی نایس ورلدایند سپالی عقدگردیده است.22000010به مبلغ) 1394//30/9

حواله جداگانه پول به قراردادی پرداخت گردیده ، نظر به بازرسی حواله های پولی صرف کاپی مشخصات  طی دو

ی کدام بخشها تأییدبه قراردادی به اساس  پول را اینکه ،ضمیمه حواله بوده است ،  آمریت محترم مالی قرارداد به

 مده ، پیشرفت کارطرف کدام  آمریت محترم بعمل آ شرکت از همچنان مراقبت کار روشن نبوده است و ه،پرداخت

 د نبوده است .ژورنال که فعالیت های روزمره شرکت درآن انعکاس یافته باشد موجو یا و

 در مورد یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوط ابراز قناعت نموده است . پاسخ مرجع:

وبه عوض آن  روتیشن ی راانجنیرشود که پرسونل بخش تسهیالت میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

 نگردد . ءاجراءاشخاص مسلکی مقرر وبدون موجودیت ژورنال روزمره وپیشرفت کارهیچ حواله 
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  و پرداخت حواله های پولی آن. مراقبت جنراتورها حفظ و، نواقص در قرارداد (3۰)مشاهده

را جع  یانجنیر به آمریت تسهیالت و 61/3/3961 مؤرخ( 70)یک قطعه استعالمیه شماره  هیأتدرجریان کار     

مکمل جنراتورها معلومات م نتوانست که درجواب آن آمریت محتر نمود،صادر  ،جنراتورهای قرارداد شده به تعداد

مبلغ  10/9/1395 مؤرخ( 404حواله نمبر) بازرسی قرارچنان هم ، وغرض کنترول عینی ارایه دارند را

 1395پالنت های ضرورت سال  وپاور حفظ ومراقبت ، ترمیمات جنراتورها قرارداد( افغانی مربوط 146061200)

الی 5/4/1395ازتاریخ ( افغانی 186494950) بی به مبلغنوع چهارچو میوند 215الت ششم قول اردوی 

 ژورنال و ،گردیده است  عقدعدنان الهام کنسترکشن  حامد و های ساختمانی مسعودشرکت  با 29/12/1395

 نموده و(  7م ) درج فورمرا  شرطنامهبه ضمیمه حواله نبود صرف مشخصات شرکت ها  پیشرفت کار اصل راپور

 .ورت گرفته استداخت صبه رویت آن پر

 در مورد یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوط ابراز قناعت نموده است . پاسخ مرجع:

برای قراردادهای حفظ ومراقبت به اساس  ها شود که تمام پرداختمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

نمایند  تأییدتصدیق و روزمره آنرای به اساس ژورنال انجنیرآمریت تسهیالت و ،پیشرفت کار محاسبه وصورت گیرد

موضوع تعداد جنراتورها وپرداخت ها به اساس حفظ ومراقبت ، پیشرفت  و خودداری جداً اجراأت همچو ، درآینده از

 به اداره عالی تفتیش اطمینان دهند .  آن نتیجهاز  واقعی آن توسط بخش های مسلکی همه جانبه بازرسی و

 .دوم طرزالعمل تدارکات پیرامون صورت حساب بانکی داوطلبانعدم رعایت فقره ، (31)مشاهده

( افغانی 85429960به مبلغ) 30/9/1394الی -1/8/1394ی ازتاریخانجنیرقلم پرزه جات وسایط ( 51) قرارداد    

 باشرکت لوژستیکی پیوندی عقدگردیده است . 

یعنی  23/3/1394بانکی بتاریخ  تمنتاستصورت گرفته است ، ولی  12/3/1394جلسه آفرگشائی آفرها بتاریخ  

( طرزالعمل 2( تسلیمی آفرفقره )35)شماره ضمیمه اسناد گردیده است ، نظربه حکم  ارایه و بعد ( روز11مدت )

تسلیم  امضاءتمام اوراق آفر و اسناد ضمایم آن به شمول اسناد مالی را بعد ازمهر و تدارکاتی داوطلب مکلف است،

 نمایند . 

 در مورد یافته ها و مشاهدات تفتیش مرجع مربوط ابراز قناعت نموده است . پاسخ مرجع:

شود که تمام اسناد مطابق احکام طرزالعمل درتسلیمی میهدایت داده  ( میوند215) به قول اردوی محترم: سفارش

   صورت گیرد . خودداری این گونه موارد جداَ ازتکرار آیندهدر مهرگرفته شود و و امضاء آفر بعد از
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 وسایط کثافت کش . عدم استفاده از، (32)مشاهده

فاضل آب خریداری گردیده است ، اما  ( عراده تانکر5) ( عراده موترکثافت کش وتعداد7) تعداد 1393درسال     

فاضل آب درداخل قول اردوی محترم پارک  سه عراده تانکر تعداد 30/3/1396 مؤرخازتاریخ خریداری الی اکنون 

، درحالیکه برای انتقال کثافات وفاضل آب  قرارداد ها عقد گردیده است ه توزیع آن اقدام نگردیده استب گردیده و

خریداری شده استفاده صورت نگرفته است . و همچنان تانکر های عقد شده بسیار به یک  ، ازوسایط موجوده و

 باشد. قابل استفاده نمی صالً) کهنه( قرارداشته که ا حالت خراب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.توزیع و استفاده نگردیده است 1396خریداری اما تا سال  1393تانکرهایکه درسال (، 63تصویرشماره)  

 

.مرجع مربوط ابراز قناعت نموده است  شیها و مشاهدات تفت افتهیدر مورد  پاسخ مرجع:  

 آیندهنموده ، ودرتوزیع را شود که وسایط متذکره میهدایت داده ( میوند 215)به قول اردوی محترم :  سفارش

نمایند. خودداریتخلیه فاضله آب  ازعقد چنین قرارداد ها  

 ) بخش ساختمانی( تخنیکیدر امور مشکالت  نواقص و ،(33)مشاهده 

میوند ، قرارداد  (215بان تولی قرارگاه داخل قوماندانی قول اردوی )ه ( سای0921نمبر )داد قراربازرسی قرار    

میوند و شرکت ساختمانی داریوش به  اساس منظوری  215ی قول اردوی انجنیریالت بین آمریت تسه فوق فی ما

و چهل و هفت  ملیونبیست و چهار  - 24047973 /ملی به قیمت عمقام محترم وزارت دفا  14/7/1394تاریخ 

دجه عادی سه افغانی برویت اسناد تخنیکی و مطابق قانون تدارکات بمدت )سه ماه ( از بو و هزارو نهصدو هفتاد

  عقد گردیده است.
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 : قسمیکه از ساحه کار بازدید بعمل آمد نواقص و مشکالت ذیل برمال گردید

     مشکالت ونواقص

 افغانی جمعاً  -279/ مبلغ متر فی متر( 31)پایه های سایبان تفاوت  انچ در(  8 ) نل ،ثانی برآورد 

 ( افغانی. 8649) مبلغ

 مبلغ  جمعاًافغانی  -1345مبلغ/مترمربع فی متر( 210) تفاوت ،هن چادریآثانی قیچی پوش  برآورد

 ( افغانی.282450)

   منحول آبرو در سراسر کانکریت شیبدر قسمت کانکریت کف سایبان به عوض کف جویچه و یا 

 ین و کار شده که باعث مشکالت سراشیبی و نوسانات کانکریت شده است.)میل( دیزا

  ن هیچ نوع خاک گیر یا پته نیمه دیوار جهت جلوگیری از در قسمت اطراف کانکریت کف سایبا

 است.نگردیده کار  ،خاک که وارد محوطه میگردد

  منظم به مشاهده رسید که از اثر در نظر  در بعضی از قسمت های کانکریت کف سایبان درز های نا

 گرفتن درز های مجاز بین کانکریت بوجود آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کره ذبان مته استفاده وسایط تحت سای و بانه خل کار سایدا ،(64تصویرشماره)
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تا کانکریت چنین پروژه ها میبایست منحول آبروی شود، میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده : سفارش

افه مصرف کانکریت و بوجود آمدن ضبا عث جلوگیری از ا که همچنان درز های عرضی مجاز در کانکریت ،جویچه

 توجه جدی نمایند. ،کریت میگردددرزها در کان

کم کاری از شرکت ساختمانی داریوش اقدام و  موردافغانی بابت دو  -291099/در قسمت تحصیل مبلغ ضمناَ

 الع دهد.طبه اداره عالی تفتیش ا رسماَ

 نواقص و مشکالت در امور تخنیکی ) بخش ساختمانی( ،(34)مشاهده 

میوند  215ختمان گلخانه ، چایخانه و ساحه سبز  داخل قوماندانی قول( پروژه ترمیمات سا0979قرارداد نمبر ) 

میوند و شرکت ساختمانی یاران افغان گروپ  2015ی قول اردوی انجنیرقرارداد فوق فی مابین آمریت تسهیالت ، 

ر چها -4803080/مقام محترم وزارت دفار ملی به قیمت  28/8/1394( به  تاریخ D-73504دارنده جواز نمبر )

و هشتصدو سه هزارو هشتاد افغانی برویت اسناد تخنیکی و مطابق قانون تدارکات بمدت )سه ماه ( از  ملیون

 بودجه عادی عقد گردیده است.

و ساحه سبز  داخل قوماندانی قول  قرارداد ترمیم ساختمان گلخانه ، چایخانه  ،قراربازرسی و تطبیق برآورد ثانی

افغان عقد یاران لوژستیکی ( افغانی باشرکت 4803080مدت سه ماه به مبلغ ) الی 28/8/1394تاریخ   از اردو

 گردیده که تفاوت های ذیل به نظر رسید. 

 مکلف به مبلغ  ،لوژستیکی بوده و کار ساختمانی را بپیش برده ازینکه شرکت متذکره ساختمانی نه بلکه

 رکتی میباشد. افغانی مالیه ش - 240154 /قیمت مجموعی قرارداد یعنی مبلغ 5%

  در نظر گرفته شده است، که مترمکعب  40.32سنگ کاری در کار تهداب  ،برآوردثانی(  2 ) شمارهدر

،  افغانی 10500فی متر مبلغ که  دمترمکعب تفاوت را نشان میده 13.44 مترمکعب بوده، مقدار 26.88

 قابل تحصیل دانسته می شود . افغانی -141120/مبلغ جمعاً 

  متر در نظر گرفته شده، 20خسی آهنچادری به اندازه  و نصب ناوه ، تهیهبرآوردثانی(  8 ) شمارهدر 

تفاوت را  19.92دار متر بوده که مق 0.08ت ناوه خسی  مدر سه قس ،و محاسبه گردید مشاهدهقسمیکه 

 باشد. می افغانی -11752/مبلغ جمعاً  افغانی 590مبلغ در فی متر نشان میدهد،

  ( 12در شماره) کلکین های  ،برآورد ثانی برآوردPVC  مترمربع محاسبه گردیده است 128به مساحت ، 

در فی مترمربع تفاوت را نشان میدهد  19.66مترمربع که مقدار  108.34 ،دیده شدقسمیکه در ساحه 

 باشد. می افغانی- 194634/افغانی که جمعاً مبلغ 0099 متر مبلغ
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  در نظر گرفته مترمربع  300به مساحت  ار کف اتاق های چایخانه، کبرآورد موزائیک(  16 ) شمارهدر

مترمربع اضافه سنجش را  117که کار صورت گرفته است، مترمربع  183 ،اما قسمیکه دیده شد شده،

 . قابل تحصیل می باشد افغانی -209430/جمعاً مبلغ افغانی -1790/متر مبلغنشان میدهد در فی 

  شیت ذکر گردیده است  30که  60×60با سایزوات  4×36شیت گروپ  ،( برآرود ثانی 17 ) شمارهدر، 

شیت اضافه سنجش صورت  18شیت موجود بوده که به تعداد  12صرفاً  ،قسمیکه در ساحه مشاهده شد

 میباشد. افغانی  -63900/جمعاً مبلغ افغانی -3550 /فی عدد مبلغگرفته که در 

 مالیه شرکتی که جمعاً  افغانی -240154/مبلغکم کاری و  ردمو (5)بابت  افغانی -620836/مجموعاً مبلغ

شرکت خدماتی و لوژستیکی یاران افغان گروپ  قابل بازگشت و به  از می شود ،  افغانی -860990/مبلغ

 گردد، از حصول مبالغ فوق به اداره عالی تفتیش نیز اطمینان داده شود. واردات دولت تحویل 

از شرکت خدماتی و  -860990/ر حصه تحصیل مبلغد ملی هدایت داده شود تا عبه وزارت محترم دفا: سفارش 

 به اداره عالی تفتیش اطمینان دهند. رسماًلوژستیکی یاران افغانی اقدام نموده و 

 ( بخش ساختمانی ) تخنیکینواقص و مشکالت در امور  ،(35)مشاهده

 215سبز در سوق اداره جدید قوماندانی قول اردوی  پروژه اعمار ساختمان ساحه (0925قراربازرسی قرارداد نمبر)

میوند و شرکت ساختمانی فتح خان  2015ی قول اردوی انجنیرمیوند ، قرارداد فوق فی مابین آمریت تسهیالت 

و یکصدو سیزده هزارو  ملیونهفت  -7113560/به مبلغ   25/3/1394( بتاریخ D-04-111دارنده جواز نمبر )

برویت اسناد تخنیکی و مطابق قانون تدارکات بمدت )سه ماه ( از بودجه عادی عقد گردیده پنجصدو شصت  افغانی 

 است.

میوند با شرکت ساختمانی فتح خان  215  ول اردویقرارداد پروژه اعمار منار و ساحه سبز در سوق اداره جدید ق 

 داد گردیده است.افغانی عقد قرار -7113560/ شروع  و مدت سه ماه به قیمت 25/3/1394بتاریخ 

 به اساس بازرسی هیئت بر مال گردیده است: نواقص ومشکالت ذیل در طی مراحل و امورات تخنیکی 

، و ساخت باشد اعمار تعمیر منار شهدای اردو از طرف شرکت متذکره که یک کار افتخاری و رایگان میالبته 

 .قرار دارد دونمی 215و اطراف منار در موقعیت سوق اداره قول اردوی  ساحه سبز

  بتاریخ  اما شرکت می باشد، 6/7/1394الی  توافقنامهء قرارداد، تاریخ ختم و تکمیلی قراردادبه اساس

 تأخیرروز  (56) به مدت یبه استثنای ایام رخصت از تکمیلی کار پروژه اطمینان داده است، 10/9/1394

 شرکت مکلف به پرداخت تأخیررروز شرطنامه قرارداد بابت ه 49.1را نشان میدهد که بر طبق ماده 

 -199136/جمعاً مبلغ در فی روز می گردد،  افغانی -3556/بلغفیصد از قیمت مجموعی قرارداد م( 0.05)
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روز  (  56 ) هزارو یکصدو سی و شش  افغانی از شرکت ساختمانی فتح خان  از درک ویک صدو نود و ن

 .دانسته می شود قابل بازگشت تأخیر

افغانی بابت جریمه  -199136/تا در قسمت حصول مبلغ ،شودمیزارت محترم دفاع ملی هدایت داده به و: سفارش

رسماً  اطالع دهد، و در از شرکت ساختمانی فتح خان اقدام نموده و در اسرع وقت به اداره عالی تفتیش  تأخیر

به وقت و زمان آن نیازمند آینده کوشش گردد که پروژه ها به وقت معین آن تکمیل گردد ، و تکمیلی پروژه 

نظارت و دقت مسئولین در تطبیق پروژه ها می باشد ، همچنان وزارت محترم کوشش نماید تا منابع مالی شرکت 

 ها را به وقت معین آن بدسترس شان قرار دهد تا عوامل فوق سبب عدم تطبیق پروژه به وقت معین نگردد. 

 ( بخش ساختمانی ) کیتخنینواقص و مشکالت در امور ، (36) مشاهده

( لیتره و رنگمالی کاغوش های سربازان مرکز 18000( ترمیم سه باب ذخیره آب )12قرارداد نمبر ) قراربازرسی 

ی قول اردوی انجنیرهیالت سمیوند ، قرارداد فوق فی مابین آمریت ت 2015تعلیمی شوراب مربوط قول اردوی 

 به قیمت 6/12/1392به تاریخ  D-031872ه جواز نمبر و شرکت ساختمانی حامد احدی دارند میوند 2015

دت هشت افغانی برویت نقشه و اسناد تخنیکی بم و و هشتاد و نهصد و نه هزار و هشتاد ملیونده  -10989886/

 عقد گردیده است. ماه( مطابق قانون تدارکات 9)

رکت ساختمانی ان مرکز تعلیمی با ش( لیتره و رنگمالی کاغوشهای سرباز18000قرارداد پروژه ترمیم ذخیره آب )

ردیده  د گعقالی مدت نه ماه  6/12/1392(  افغانی که بتاریخ  10989886حامد احمدی به قیمت مجموعی ) 

آمر تعمیرات ق.  میوند. طوریکه بازدید و تطبیق برآرود در ساحه کار شده به  ا تفاق هیئت متشکل از 215ق. ا. 

تفاوتهای  ،آمد ملبعلکرد از پروژه فوق الذکر رت دفاع ملی و آمر گروپ تفتیش عمزاتفتیش لوژستیک و آیندها. و نم

 : اقالمی ذیل بوجود آمد

  نکردن پمپ آن و باال تکمیل گردیده است به علت ضعیف بودن واتر 1393ذخیره آب مذکور که در سال 

 .ت نگرفته است، استفاده صورکه از ساحه بازدید گردید 15/3/1396الی تاریخ آب به تانکر 

  ها درز در بعضی از قسمت بعضی از قسمت ها تخریب شده و شروع کانکریت ریزی پیاده روها،در قسمت

 بوجود آمده است، که نشان دهنده عدم کانکریت ریزی دقیق و معیاری می باشد. 

 .ژورنال )گزارش ساحه( از پروژه موجود نیست 
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. 

 میوند 215یکی از ذخایر آب در مرکز تعلیمی قول اردوی  ،(65تصویرشماره)                       

 نواقص و مشکالت 

 داده شده اما قسمیکه محاسبه گردید  ءمترمکعب مجرا 192کندنکاری به حجم برآورد ( 1) در شماره

ـ 31500/افغانی جمعاً مبلغ 700مترمکعب بوده که فی متر مبلغ  45متر مکعب بوده که حجم  147

 شان میدهد.افغانی تفاوت را ن

 مترمکعب تحریر شده اما قسمیکه محاسبه ( 141) کانکریت سیخدار به حجم برآورد ( 3) شماره

متر مکعب تفاوت را نشان میدهد در فی متر ( 6)متر مکعب میباشد که حجم  135گردید حجم 

 افغانی قابل بازگشت میباشد. -96000/افغانی جمعاً مبلغ -16000/مبلغ

 قلم تفاوت در احجام  (2)افغانی بابت یکصدو بیست و هفت هزار و پنجصد  -127500/جمعاً مبلغ

 کاری از شرکت ساختمانی حامد احمدی قابل تحصیل میباشد.

 ها  سفارش

  تا در قسمت فعال ساختن و نصب واتر پمپ  در ذخایر  داده میشودبه وزارت محترم دفاع ملی هدات

 واقع شود. مؤثراقدام نمایند تا پروژه فوق  شد،با مذکور که ظرفیت پمپ آب را الی ارتفاع فوق
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 َجانبه نمایند. تا از حدر ه سیساتی توجه جدی و همأدر قسمت حفظ و مراقبت چنین پروژه های ت ضمنا

 رفتن و ضیاع وقت جلوگیری شود. 

  میوند در  215ان مراقبت کننده قول اردوی انجنیرتا به  داده میشودبه وزارت محترم دفاع ملی هدات

نموده  تأییدبا درج نام مشخصات مراقبت کننده و پروژه  ،هنگام وظیفه سپردن یک کتابچه ژورنال کاری

 نظارتی از اقدامات کار با خبر شوند. هیأتدهد تا  در ضم اسناد پروژه قرار

  افغانی بابت دو قلم اقالم  -127500/تا در حصه تحصیل مبلغ داده میشود به وزارت محترم دفاع ملی

 به اداره عالی تفتیش اطمینان دهند. رسماَاری اقدام و کم ک

 نواقص و مشکالت در امور تخنیکی ) بخش ساختمانی (،  (37)مشاهده 

جغل اندازی و فرش سرک پخته الی محل جنراتور های کندک کماندو و  (0932قرار بازرسی قرارداد نمبر )    

و  دمیون 215ی قول اردوی انجنیرمابین آمریت تسهیالت و قرارداد فوق فی میوند ،  215قوماندانی قول اردوی 

 دو -2122200/به قیمت 25/3/1394بتاریخ  (D-27934شرکت ساختمانی سپین گل ثمری دارنده جواز نمبر )

یکماه ( از بودجه عادی  یکصدو بیست و دو هزارو  دو صد افغانی مطابق شرایط و قانون تدارکات بمدت ) و ملیون

 ست.عقد گردیده ا

  ساختمانی (کم کاری و نواقصات امور ) 

تفتیش  یندهاد در ساحه کار شده به  اتفاق هیئت متشکل از آمر تعمیرات ق. ا. و نمورطوریکه بازدید و تطبیق برآ

تفاوت و نواقص ذیل به  ،ل آمدمبعلوژستیک وزارت دفاع ملی و آمر گروپ تفتیش عملکرد از پروژه فوق الذکر 

 مشاهده رسید: 

 ئت غل فرش مشخص باشد به هیاسکیچ ساحه که بر طبق آن ساحات ج ز پروژه فوق کدام نقشه و یاا

 ارائه نگردید.

 رت اندازه درست صو در بیشتر ساحات جغل ،جغل فرش گردیده است 1394در سال  پروژه فوق الذکر

ه مشاهده بر آن بافزون  .، که ضخامت آن تثبیت شده نمیتواندهموار و پراکنده شده استجغل  نگرفته،

 ساحه صورت گرفته است، در بیشتر ساحات جغل از بین رفته است.  در جغل اندازی که  رسید،

  ورت ، و در اکثریت نقاط که ضرمیباشد مسدوددر بیشتر قسمت ها آبرو های کنار سرک ها همچنان

خریب ذکره را تو جغل مت می گرددسرک  در فرش آب نعث جریاکه با است ، در نظر گرفته نشده است،

کرر، به دسترس نموده است، همچنان در پروژه متذکره ژورنال سر کار موجود نبوده ، با وجود تقاضا های م

 هیئت قرار داده نشده است. 
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فرش سرک پخته الی ساحه جنراتور می باشد که  پروژه جغلنشان دهنده  ،(67و  66شماره)تصاویر 

 گرفته شده است .  ضخامت جغل اندازی آن خیلی کم در نظر
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  متر مکعب فی  (540) به حجمنکاری و هموار کاری ساحه در محل کار،  کند برآرود( 1) شمارهدر

نظر نرسید که به شرکت  به افغانی اصالً به مشاهده و -178200مبلغ/افغانی جمعاً  -330/متر مبلغ

 باشد. قابل مجرایی نمی

  نجش و پرداخت گردیده مترمکعب س( 1620) جمجغل فرش کرش که  به ح برآورد ثانی 2شماره

 ،مترمکعب را نشان میدهد( 270) که تفاوت کار صورت گرفته، مترمکعب ( 1350) در ساحه است،

نمی شرکت متذکره قابل مجرایی  افغانی به -324000/جمعاً مبلغ ،افغانی -1200/در فی متر مبلغ

 میباشد.

 ها  سفارش

ه ها ، به منظور مسیر تا در قسمت ساخت چنین پروژ ،شودمیداده به وزارت محترم دفاع ملی هدایت  .1

و تخریب  روی سرکت آب به سکه از تجمع و نش در نظر گیرند، دادن آب های موسمی، آبرو های منظم

 .بعمل آیدسرک جلوگیری 

تفاوت در احجام  مورد (2) صدو دو هزارو دوصدو افغانی بابتجپن -502200/در مورد تحصیل مبلغ .2

و به اداره عالی بررسی اطمینان  صورت گیرداصولی  اجراأتاز شرکت ساختمانی سپین گل ثمری  کاری

 دهند. 

پروژ های در قسمت ان مراقبت کننده هدایت دهند تا انجنیربه  مقام رهبری و مسئولین بخش ، .3

 و دقت یکسان داشته باشند.  توجه سرکسازی و یا جغل اندازی ) امورات خامه و پخته(

در معیاد زمانی  دقیق واز پروژه های فوق نظارت و کنترول متواتر به صورت  محترم مکلف اند، تا وزارت .4

 و درج ژورنال نمایند. ،منظم از ساحه کار مراقبت

 ( بخش ساختمانی ) تخنیکینواقص و مشکالت در امور ، (3۸)مشاهده 

کاشی کاری طعامخانه کندک کماندو قول پروژه ترمیماتی و جویچه کشی و  (09100قراربازرسی قرارداد نمبر )

و شرکت  دمیون( 2015) ی قول اردویانجنیرو  رداد فوق فی مابین آمریت تسهیالتقرا ،میوند 215اردوی 

مجموعی  به قیمت 30/8/1394بتاریخ  (D-30077ساختمانی حمید مینه وال  دارنده جواز نمبر )

و پنجصد افغانی مطابق شرایط و قانون تدارکات بمدت )سه و نهصدو نود و دو هزار ملیونچهار  -4992500/مبلغ

 ماه ( از بودجه عادی عقد گردیده است.

تفتیش لوژستیک  یندهانم و ق. ا. به  اتفاق هیئت متشکل از آمر تعمیرات  تطبیق برآرود در ساحه کار، ازطوریکه 

وت ها، نواقص و مشکالت آمد تفال مبعدیدن وزارت دفاع ملی و آمر گروپ تفتیش عملکرد از پروژه فوق الذکر 

 ذیل به مشاهده رسید:
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 ردیده است.گبه شکل معیاری کار ن در قسمت آشپزخانه طعامخانه مربوط به آبرو، منحول های 

  یا آبروی مستقیم  کدام حفره وبه  ، جریان آبداده شده است مسیرکه به بیرون در ساحه آبروهای

در ژونال کار همچنان  رد.یگ فاضله صورت می یآبهاباشد که از این سبب بندش در  وصل نمی

 ساحه موجود نبوده و بدستس هیئت قرار داده نشده است. 

 

 . است صورت گرفته در طعامخانهکه به شکل غیر معیاری کاشی کاری تصاویر ،(6۸تصویرشماره)

 .ستاکار گردیده  تصاویرکاشی کاری که به شکل غیر معیاری در طعامخانه ،(69تصویرشماره)          
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 ساختمانی ()  پروژهدر  مبالغ کم کاری و تفاوت

  1390/متر مربع فی مترمربع مبلغ (50)کاشی کاری کف جویچه ها به مساحت د وربرآ (5)در شماره- 

 . نرسیدمشاهده  عمالً کار نگردیده و به در ساحه گردیده، ولیذکر افغانی  - 69500/جمعاً مبلغافغانی 

  که صرفاً  گردیده،متر مربع ذکر (  85 ) تهیه و نصب سر پوش جویچه ها به اندازهد وربرآ (8)در شماره

افغانی  -2700/فی متر مبلغ باشد، متباقی در ساحه مشاهد نگردید، قابل مجرایی می آن یک مترمربع

 باشد. می تحصیلافغانی از شرکت متذکره قابل  -226800/مبلغ که جمعاً

   صرفاً متر مربع تذکر بعمل آمده،  (200) سر پوش جویچه ها به اندازه رنگمالی،د ربرآو (9)در شماره

 200 ) فی متر مبلغ نرسید، همشاهد کار نگردیده و به متباقی در ساحهآن قابل مجرایی،  مربع یک متر

 باشد. می تحصیلاز شرکت متذکره قابل  افغانی -39800/مبلغجمعاً  افغانی،( 

 ها  سفارش

(  215 ) قول اردوی مربوط بهمحترم  ناانجنیرشود تا به میرم دفاع ملی هدایت داده به وزارت محت .1

کندک کماندو  الی جویچه اصلی مربوط به در قسمت آبرو های طعامخانه  ، تاسپرده شودمیوند وظیفه 

ع ودر قسمت آبروهای فاضالب مرف تذکرهطعامخانه ممشکل به شکل منظم و معیاری وصل گردد تا 

 گردد.

کم کاری از شرکت ساختمانی حمید مینه وال قابل بازگشت  موردبابت سه افغانی  -336100/معاً مبلغج .2

 .دانسته می شود

اقدام جدی و عاجل نمایند،  صلی در قسمت وصل آبروی های مربوط به کندک کماندو  با چاه فاضالب ا .3

 .نگردد دوباره دچار مشکلاین ناحیه  کندک متذکره از در آیندهتا 

مراقبت کننده پروژه یک جلد کتابچه  انجنیر در هنگام تعیینتا  ئوولین وزارت محترم مکلفیت دارند،مس .4

الی پایان پروژه جهت راپور نویسی  انجنیر موظف تحویل بدهد، تابا مهر و نشانی شده آمریت مربوط به 

ند.  تا در صورت ضرورت نمایدوسیه مربوط پروژه شامل و بعد از اتمام پروژه دوباره تسلیم و ضم اسناد 

و اطمینان حاصل  آگاهیجریان کار پروژه  از و در جریان بازرسی توسط هیئت و ارگانهای ذیدخل

نمایند، در صورت عدم موجودیت ژونال سرکار ، امورات انجام شده از دید کیفی قابل اطمینان نبوده و 

 عملکرد مسئولین تحت سوال قرار خواهد گرفت. 
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 ( بخش ساختمانی ) تخنیکینواقص و مشکالت در امور   (3۸)مشاهده

(پروژه ساختمان موتر شویی برای دو محل قرارگاه لوای سوم و کندک ضربتی 0927قرارداد نمبر )قراربازرسی  

 میوند. 215در ساحه شوراب قوماندانی قول اردوی 

و شرکت ساختمانی سپین گل ثمری   دمیون 2015ی قول اردوی انجنیرقرارداد فوق فی مابین آمریت تسهیالت  و 

صدو هشتادو نه هزارو و سی ملیونچهار  -4389160/به قیمت 25/3/1394بتاریخ  (D-27934دارنده جواز نمبر )

 )دو ماه( از بودجه عادی عقد گردیده است.  یکصدو شصت افغانی مطابق شرایط و قانون تدارکات بمدت

 یندهارآرود در ساحه به  اتفاق هیئت متشکل از آمر تعمیرات ق. ا. و نمو تطبیق ب بعمل آمد بازدید از ساحه طوریکه

 ل آمد تفاوت ماز پروژه فوق الذکر بع صورت گرفت، تفتیش لوژستیک وزارت دفاع ملی و آمر گروپ تفتیش عملکرد

 : به مشاهده رسیداقالمی ذیل 

 شد با مطابق نقشه نمی که ی برای دو محل در نظر گرفته شده استیموتر شو. 

 موتر شویی های مذکور پمپ آب در نظر گفته نشده است.  هیج یک از در 

  ،صورت در ساحه یک چاه ب رت تمام در نظر گرفته شده است، ولیدو چاه بصودر نقشه موتر شویی

 باشد. میشدن در حالت تخریب  نیز غیر معیاری کار شده است که سنگ کاری آن

 نشده و اعمار نگردیده استدر نظر گرفته  هسمت جویچ بهوتر شویی ها آبرو برای م. 
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 که در آن آب رو ها در نظر گرفته نشده است.تصویر از موتر شویی  ،(70) تصویرشماره

 

 

 

 

 

 که در دو محل اعمار گردیده ، و آبرو ها در آن در نظر گرفته نشده است.تصویر از موتر شویی  ،(71تصویرشماره)
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 ساختمانی ()  و کاستی ها در امور پولی تفاوت

  محاسبه متر مکعب  (76.8) کار کف موتر شویی به حجم نکای زمین مربوط بهکندبرآرود ( 1)شماره در

تفاوت را نشان مترمکعب  (59.93) حجم ید،دگر کارمترمکعب  (16.87) عمالً در ساحه، ولی گردیده

 نشان میدهد. افغانی تفاوت را - 41951 مبلغ/ افغانی جمعاً 700فی متر مبلغ  می دهد،

 ( 136)کف ساحه موتر شویی که به حجم  امورات مربوط بهفرش جغل ماشینی در برآرود  (2) شمارهدر

( 119.13) به حجمکار صورت گرفته است، مترمکعب ( 16.87) در ساحه صرفاً اجرا گردیده، مترمکعب 

منجانب  افغانی( 178695)  افغانی و جمعاً مبلغ -1500/فی متر مبلغ را نشان میدهد،متر مکعب تفاوت 

 باشد. قابل پرداخت نمی شرکت مذکور

  مترمکعب ( 39)مترمکعب تحریر شده که در ساحه صرفاً ( 320) حجم سنگ کاریبرآرود   (3) شمارهدر

 جمعاً  افغانی، -9500/فی متر مبلغ ،مترمکعب تفاوت را نشان میدهد( 281) بوده که به حجم

 باشد. قابل بازگشت میمتذکره از شرکت افغانی  -2669500مبلغ/

  در  ، ولیمترمکعب محاسبه گردیده است (254)کانکریت بدون سیخ که به حجم برآرود  (5)شماره در

افغانی که  -5500/مترمکعب  فی متر مبلغ( 228) مترمکعب مشاهده گردیده که به حجم (26) ساحه

 قابل تحصیل میباشد. افغانی تفاوت را نشان میدهد و از شرکت -1254000/جمعاً مبلغ

 ( 4) و یکصدو چهل و چهار هزارو یکصدو چهل و شش افغانی بابت ملیونچهار  -4144146/جمعاً  مبلغ

 قابل تحصیل میباشد.تفاوت در احجام کاری از شرکت ساختمانی سپین گل ثمری  مورد

 ( بخش ساختمانی ) تخنیکینواقص و مشکالت در امور ، (39)مشاهده

 215داخل گارنیزون قول اردوی  یجویچه ها و کندنکاری ، کانکریت ریزی اطراف تعمیرها قراردادقراربازرسی     

 نوری ساختمانی هلمند( افغانی باشرکت 19939200به مبلغ )25/6/1394الی 25/3/1394ازتاریخ  میوند

خل قول اردوی کندنکاری ، کانکریت ریزی جویچه های دو طرف کنار سرک پخته داقرارداد . وعقدگردیده است

 ساختمانی حامداحدیشرکت  ( افغانی با23347480به مبلغ )مدت شش ماه  1/2/1394ازتاریخ  میوند 215

 عقدگردیده است .

 رسید : نواقص ذیل بنظر درجریان کار دوپروژه فوق الذکر و طی مراحل قرارداد های ذکر شده

 ،موجود نبوده ، همچنان پیرامون یا نقشه مساحت ساحه  برآورد ثانی،کوردینات و اکت تسلیمی

پرداخت و حواله های پولی منجانب قراردادری، امر آمر اعطا نیز موجود نمی باشد و بدسترس هیئت 

 قرار نگرفته است. 
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 گزارش تست و در اسناد ، تصدیق شروع و ختم کار،  و امضاء ریخاکت تسلیم گیری، برآرود ثانی، تا

ی و تخنیکی، یهای تقویمی و ساحوی، نقشه های مکمله جغرافیا های البراتوار مواد ساختمانی، پالن

ساحه  سروی درست گرفته شده از ساحه و همچنانژورنال کاری یا گزارش کار ساحه ، برآرود های 

 مورد نظر در دوسیه موجود نبوده است. 

جام کار شده را حو امقدار  هرچه عاجلشود تا در ترکیب هیئت فنی میبه وزارت دفاع ملی هدایت داده  :سفارش

به اداره عالی تفتیش  ومشخص نماید و کاستی های پروژه را  قشه ساحه و برآورد حقیقی از ساحه، کم کاریطی ن

 اطمینان دهند. رسماً
 

 در کل به اساس بازرسی قرارداد های مربوط به امور ساختانی نواقص و کمبودات ذیل به مشاهده رسید:

  غازآتاریخ  ها درمتن موافقتنامه قرارداد،  نبوده است موجود اسناد فایل ردقرارداد مکاتیب شروع وختم 

 .درج نگردیده استکار وختم 

 وضع نگردیده استمشخص در موافقتنامهء قرارداد ها از شرکت ها  تاریخ نسبت نبودبه  تأخیر ایمجر. 

  نی، تواریخ در اسناد ها کت تسلیم گیری، برآرود ثامربوط عقد و طی مراحل قرارداد ها شامل ) ااسناد

ها، تصدیق شروع و ختم کار، تصدیق و یا گزارش تست های البراتوار مواد ساختمانی، پالن امضاءو 

 ی و تخنیکی، ژورنال کاری یا گزارش کار ساحه ،یهای تقویمی و ساحوی، نقشه های مکمله جغرافیا

، با وجود استعالمیه وجود نبودمسروی ساحه ، برآرود های درست گرفته شده از ساحه تضمین آفر ،

های مکرر از جانب هیئت ، متأسفانه به دسترس هیئت قرارداد نشد ، و چنین بی نظمی ها و عدم ارائه 

 اسناد نگران کننده و قابل پیگرد دانسته می شود. 

  صاً آفرآفر صو شد، خ سترس هیئت قرار داده ن شتراک نموده اند بد شرکت ها که در داوطلبی ا  سایر 

طلبانی که توسط هیئت ارزیابی غیر واجد شرایط دانسته شده اند، که چنین عمل شک و تردیک داو

 در قسمت شفافیت روند تدارکات را بیشتر می نماید. 

 و ســقم آن از بانک مربوطه دوباره ازصــحت  داوطلبان ) صــورت حســاب بانکی ( نائی مالیاتو پیرامون

 است.  اطمینان حاصل نگردیده ذریعه استعالم رسمی

 ــتعالمیه هایکه  در ــت،نرخ گیری ابتدائی اس ــادر گردیده اس ــرکت های که نرخ ارایه  کاپی جواز ص ش

دردوسیه قرار داد ها موجود نمی باشد، بناً اطمینان حاصل نگردید که آیا واقعاً نرخ ابتدائی  اند،نموده 

 شد ، موجود نمی باشد. از شرکت ها اخذ گردیده است و یا خیر ، چون اسناد که نشان دهنده آن با

  ست و نفوذ سبت عدم نگهداری در سناد مهم مربوط به طی رماحل قرار دادها به ن تعدادی زیادی از ا

 آب در داخل کارتن ها فرسوده گردیده و قابل خوانش نمی باشد . 
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  سن ضمین ح  ها که راجع قرارداد محترم صرف یک قطعه مکتوب آمریتها  قرارداد اجرایدر مورد ت

ـــن به ت ـــمین حس ـــادرنمودهبه امریت محترم مالی  ءاجراءحویلی تض رابطه به  در اما موجود بوده ص

ست، تحویلی پول از طرف بخش مربوط صورت نگرفته ا کدام  ها و در اکثریت قرارداده هیچ نوع اقدام 

 بمالحظه نرسیده است.ویزتحویلی پول آ

  ها  سفارش

د نمیوند وظیفه ده 215وبین فنی قول اردوی سا به منشود تمیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده  .1

 ه باشند. ترا جداً مورد نظر داشکار پروژه ها  ختم مکاتیب شروع وکه 

 .گردددرج باید قرارداد ختم  و غازآتاریخ  درمتن موافقتنامه قراردادها .2

 .شندنظر داشته با را مد یحقیقمتانت و قیمت در نرخ گیری ابتدایی نزدیک به اصل قیمت،  .3

میوند، الزم است تا مکان  215 قول ارودی اسناد ها و دوسیه های قرارداد نگهداری از حفظ و برای .4

 فرسوده شدن و غیره حوادث قرار نگیرد. مصئمن در نظر گرفته شود تا اسناد در معرض خطر 

یوند به میوند، باید تحت آموزش قرار گیرند و در پ 215مربوط قول اردوی مندان بخش تدارکاتی کار .5

شرایط  در نظر داشت و با نافذه کشور پیرامون امور مالی و تدارکاتی در امور تدارکاتی بر طبق قوانین آن

 قرارداد اجراأت نمایند. 

  .توسط مرجع مربوطقراردادها  از عدم ارایه تعداد، (41)مشاهده

 باشد . که قرار ذیل می تهقرار داش( دوسیه تحت بازرسی حارنوالی جرایم سنگین 5تعداد )  1394درسال 

 الب لوای اول .اضف دوسیه انتقال کثافات جامد و  -1

 دوسیه کاه گل نمودن پوسته های  لوای اول .  -2

 دوسیه حفظ ومراقبت ایرکندیشن های لوای اول .  -3

 دوسیه رنگمالی وترمیمات کندک چهارم لوای اول .  -4

 ته های  لوای اول .ده حلقه چاه آب اشامیدنی پوس دوسیه حفر  -5

قرارداد بدسترس هیئت قرار  موافقتنامهتحکیماتی صرف یک کاپی  قلم مواد( 19) ء مربوط بهدوسیه افزون بر آن

بود تحت بازرسی حارنوالی جرایم  هیأتجمله تعداد یک قرارداد که شامل پالن کار بوده است ، از موجود گرفت و

( قطعه 19) تعدادجود بوده ازبازرسی بازمانده است، از جمله وسنگین ویک قرارداد صرف موافقت نامه آن م

یک قطعه آن منجانب مرجع مربوطه پاسخ ارائه گردیده ولی  پیرامون ( قطعه 18) تعداد استعالمیه صادر شده، 

 .دوباره تسلیم نگردیده است  هیأتبه  ،ارزیابی هیأت( درمورد معرفی 74شماره )استعالم 
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تطبیق  عقد و ،به وجه احسن طی مراحلا شود قراردادها رمیمیوند هدایت داده  215به قول اردوی : سفارش

ضمناَ بوده، حانوالی اداره محترم نتایج اسناد که تحت بازرسی  از هم آید و ن بوجودآ تا پروسه شفافیت در ودهنم

باقیمانده  ( مدیریت تدارکات ) بخش مربوطه که نزد 1396 /3 /17مؤرخ( 74شماره ) یک قطعه استعالمیه تعداد

لین آن توصیه ؤوبه مس و اطمینان دادهبه اداره عالی بررسی ن آاز نتیجه  ،تعقیب وزارت محترم  ازطرف تفتیش

 .اقدام نمایند   تا در آینده درمورد حسابدهی و جوابیه استعالمیه های هیأت بوقت معینۀ آن گردد

 

 وزارت محترم دفاع ملیاتل (  205 ) قول اردوی یج گزارش بازرسینتا 2.23

 )بخش ساختمانی( تخنیکینواقص و مشکالت در امور ، (1مشاهده )

با  1393لوای چهارم برای سال مالی ( 10)( قلم مواد ترمیم ساختمانی برق و آبرسانی ضرورت بالک 75قراداد )

 افغانی عقد گردیده است. -68124000مبلغ/ شرکت تجارتی اتحاد برادران به قیمت مجموعی

 درحالیکه برای انجام فعالیت ها مدت وموافقتنامهء قرارداد نمی باشــد تاریخ شــروع و ختم قرارداد درج ، 

 در صــورت عدم درج تواریخ شــروع و ختم کار ،  جبران خســاره درج میگردد ، زمان درشــرایط قرارداد با

 که این موضوع از دید تفتیش مشکل جدی محسوب می گردد. بدون مفهوم می باشد، مواد شرطنامه 

  مهر وبدون  به اســتثنای یک ورق راپور ارزیابی، 1393ســال  تدارکاتی مربوطدر مجموع تمام اســناد 

 .می باشدکنترول مستوفیت 

 نبوده استبا قی موجود اق که در آن نرخ ارایه کرده موجود، متاز اور جزءبازنده به  آفر داطلبان . 

 ـــت ، طبق ماده )  داوطلبان و عامهء مردم جهت آگاهی عالن برندها ـــورت نگرفته اس ( قانون تهیه 43ص

آمراعطا ازطریق رســانه های همگانی طبق طرزالعمل تدارکات  تأییدوتدارکات ) اداره مکلف اســت بعد از

 .(نمایند نشراعطای قرارداد را 

  ورت شفاف ، تثبیت قیمت تخمینی به صباشد می بدون تاریخ و شماره صادرهاستعالم نرخگیری ابتدایی

 میگردد . تعیین آن شرطنامه به اساس در معیارهایتمام  یک امرحتمی وضروری بوده، چون

 شد شات ارزیابی بدون تاریخ میبا ست که تاریخ گزارش ارزیابی چی زمان می ، در مجموع گزار  معلوم نی

 نموده است.   امضاءو تاریخ آن را  ضاءامهیئت ازریابی و هیئت تدارکاتی چی زمان ، باشد 

  ء مرجع مربوطه، در دوسیه قرارداد  موجود نبوده است. شده تأئیداصل شرطنامه 

  سه آفرگشایی شرکت به تاریخ  6/12/1392 مؤرختاریخ جل   7/12/1392صورت گرفته ولی توانایی مالی 

مطالبه کرده  رســماَفرگشــایی آنرا که هیئت آیکدام اســنادبوده اســت،  فرگشــایی یعنی یک روز بعد از آ
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شد سلیمی آفر35نظربه حکم )موجود نبوده،  ،با ( طرزالعمل تدارکاتی داوطلب مکلف 2فقره )، مطابق ( ت

 تسلیم نمایند . امضاءرا بعد ازمهر و ،آفر و اسناد ضمایم آن به شمول اسناد مالی تمام اوراق است،

  قرارداد عدم تحویلی تضمینات،  مشاهده

سی ق     ضای رار بازر سیه موجود نبوده، با وجود تقا شرکت مذکور در دو ضمینات  سناد ت قرارداد فوق الذکر، ا

، موجود نبوده است . هیئت بدسترس قرار داده نشد، و هیچ نوع اسنادیکه نشان دهنده ، تحویلی تضمینات باشد

ستفس سبت مسؤول ار ازبعد از ا سناد مورد  نل فعلیو تغییرات کارمندان، پرسو روتیشنین، به ن قادر به دریافت ا

( قانون تهیه 2) جزء( 29قرارداد که درماده ) اجرایراجع به تحویلی تضمین حسن همچنان ضرورت نگردیدند، 

سترد نمی گردد ، فقره ) شرطنامه دراحوال ذیل  م ضمین آفر بارعایت مندرجات  ( }فراهم نکردن 4وتدارکات )ت

که یاسناد ،فانه مطابق شرطنامهأسجات شرطنامه ازطرف داوطلب برنده{ . متقرارداد مطابق مندر اجرایتضمین 

 توسط شرکت برنده نگردیده است . کتحویل بان باشد موجود نبوده  ، و ءاجراءتضمین  نشاندهنده

 ات فورم ها عدم تطبیقمشاهده، 

اکمال ودرج  27/8/1393یخ معاینه بتار هیأتکه جنس نظر به تسلیمی ،نظربه بازرسی اسناد بمالحظه رسید     

تذکر  فورم هادر /8/8تاریخ  در بعضی اوراق شامل قرارداد پیرامون تسلیمی جنس  ولیگردیده است، ( 8فورم )

یعنی قبل  ،صادر گردیده است 1/8/1393( بتاریخ 825نمبر)16-م مالحظه گردید،طوریکه بعمل آمده است، 

اسناد ضم  بعداَ ،ال گردد ، پول به شرکت پرداخت  گردیدهجنس توسط شرکت اکم ازاینکه فورم هشت ترتیب و

راپور  16-صدور م روز بعد از صادر گردیده یعنی یکماه ودو 3/9/1393بتاریخ  7-همچنان فورم حواله گردیده و

رسید ترتیب گردیده است، البته قابل تذکر است که در شرایط قرارداد پیشپرداخت نیز در نظر گرفته نشده است، 

 اجراأت ناقص و در تناقض با قانون امور مالی و مصارف عامه، عملکرد  ضعیف مسئولین را نشان می دهد.  چنین

 (  عطالت هاخیر در اجرای پروژه ها و عدم وضع جرایم ) تأ، مشاهده

میل ( تاریخ تک2.3در شرایط خاص قرارداد ماده ) قرارداد فوق الذکر، اکمال جنسمربوط به به بازرسی اسناد  نظر 

تذکر تاریخ آغاز منظوری و عقد قرارداد  (2.2.2) در ماده ( ماه درج گردیده است ، این در حالیست که4ت )آن مد

تاریخ ثبت قرارداد بعد از درج نگردیده است، ارداد تاریخ آغاز و ختم قرارداد ، اما در موافقت نامه قر گردیده است

 گردداکمال  باید طور مکمل جنس 6/7/1393ت الی تاریخ صورت گرفته است، که بعد ازثب 6/3/1393منظوری 

تأخیر دانسته جریمه تابع ( فیصد 0.1( در فی روز )3.8.1، در صورت عدم اکمال به وقت وزمان معین طبق ماده )

 می شود، که حد اکثر جریمه از ده فیصد مجموع حجم قرارداد باید  تجاوز ننماید. 
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 1393/ 27/8بتاریخ  17/31( نمبر)8)فورم  ،یخ تسلیمی جنس توسط هیئت معاینهاما بعد از تطبیق، و نظر به تار 

 -35618800مبلغ/ 1393/8/10( مؤرخ 825شماره )16که ذریعه م  جنس تسلیم مرجع مربوط گردیده است،

( 7)مقبل از تاریخ  16هم متفاوت بوده )م  ( متذکره با8شماره فوق و فورم ) 16تاریخ م حواله گردیده،  افغانی

در اکمال جنس تأخیر ( روز 51مدت ) ( اجراء و حواله گردیده است( فلهذا8فورم )و  1393/9/3مؤرخ  (73شماره )

 /مبلغ( حواله متذکره)از مجموع افغانی  - 35618.8 /مبلغ فی روزدر  صورت گرفته است، نظر به شرایط قرارداد،

 از شرکت مذکور قابل تحصیل می باشد. جریمه تأخیر دانسته می شود که تابع  افغانی - 1816558

 پیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش مراجع مربوط ابراز قناعت داشته است.  پاسخ مرجع :

 نتیجه گیری

ضبط تضمین آفر قابل از شرکت مذکور قابل اجرا  (1450000) و مبلغ جریمهء تأخیر  افغانی( 1816558)مبلغ 

نمی باشد ، اصل شرطنامه قابل تاریخ  صادره و نمبر صادر نگردیده ، دارای  دانسته می شود، استعالمیه ها رسماً

تشکیل میدهد،  اعالن برنده نشر  ارزیابی تاریخ نداشته که اساس قرارداد را هیأت، گزارش دریافت نمی باشد

 ، که صرف یک ورق آن موجود بوده استموجودیت آفرشرکت بازنده امرحتمی وضروری است  نگردیده است،

طورجداگانه نشانی باید هرورق یعنی نگردیده است، کنترولران مستوفیت والیت هلمند نشانی شد اسناد توسط 

قرارداد موافقتنامه  در قرارداد تاریخ شروع وختم که چنین عمل صورت نگرفته است، ،میگردید امضاء مهرو ،شد

ضد ونقیض  16م  و 7، م  8ی تسلیمی ، فورم ، تاریخ هاه استقرارداد تحویل نگردید اجرای، تضمین درج نگردیده

اجراأت امور تدارکاتی و مالی در  .جلسهء آفر گشائی ارایه گردیده است بعد از داوطلبان است وهم توانائی مالی

 قول اردوی مذکور قابل نگرانی دانسته می شود و از موثریت خاص برخوردار نبوده است. 

 مبلغ ( افغانی تضمین آفر و1450000مبلغ ) داده شود تا هدایتداده  اتل  205به قول اردوی محترم : سفارش

، تحصیلتجارتی اتحاد برادران ازشرکت  را افغانی -3266558مبلغ/ جمعاً جریمهء تأخیر،افغانی  -1816558/

، در تطبیق قراردادها توجه جدی حل نموده راکه در فوق به آن تذکر بعمل آمده است ه مشکالت موجود نواقص و

محترم همه جانبه بررسی ت یسرمفتشتوسط را قرار داد متذکره  عدم مطابقت تاریخ اسناد موضوع صورت گیرد و

 .طمینان دهندنتیجه آن به اداره عالی تفتیش ااز  و

 ( بخش ساختمانی ) تخنیکینواقص و مشکالت در امور ، (2مشاهده)

با شرکت  1393و تام های قول اردو برای سال  جزء ( قلم لوازم حمام ضرورت قطعات و10بازرسی قرارداد ) قرار

ـــماعیل کرزی مبلغ مجموعی ـــتیکی محمد اس عقد گردیده  30/9/1393تاریخ  به افغانی -39.731.995 /لوژس

 است .
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 صــادر  که جهت نرخگیری  ابتدائی مچنان اســتعالمیه هایاعالن برنده نشــر و صــورت نگرفته اســت، ه

 .باشد دره میبدون تاریخ و شماره صاگردیده ، 

  مت تخمینی غانی -40.136.550/مبلغقی یده، ولی اف یت گرد مالی تعیین  تثب نایی  که برای توا یاری مع

برای معلوم نمی گردد که  در نظر گرفته شده است،بسیار کم  بوده است، افغانی 1.000.000مبلغ  ،شده

  -60.000.000/مبلغپنج سال  استفاده گردیده است ، معیار بخاطر کارکردازکدام قیمت  معیارها تعیین

شرکت برنده  افغانی ست ، که غیر  افغانی -10.000.000/مبلغبوده اما  شرایط توانایی مالی ارایه کرده ا

 ارزیابی آفر غیر جوابگوی شــرکت برندده را  هیأت را تکمیل کرده نتوانســته اســت، این در حالیســت که

 است . ارزیابی نمودهجوابگو 

  است در دوسیه موجود نبوده اداره مربوطه،توسط  شدهاصل شرطنامه منظور. 

  تثبیت احتیاج بدون تاریخ بوده است .جداول 

 شد شایی بدون تاریخ میبا سه آفرگ سه درکدام تاریخ و چی زمان  ،جدول رویداد جل ست که جل معلوم نی

 .نددرج کرده ا 23/1/1393گشایی را ارزیابی زمان آفر هیأتدایر گردیده است اما در گزارش 

 عدم تحویلی تضمینات، مشاهده

سی      ضای قرار بازر سیه موجود نبوده، با وجود تقا شرکت مذکور در دو ضمینات  سناد ت قرارداد فوق الذکر، ا

هیئت بدسترس قرار داده نشد، و هیچ نوع اسنادیکه نشان دهنده ، تحویلی تضمینات باشد، موجود نبوده است . 

ستسفار از سبت ین، به مسؤول بعد از ا سناد مورد  روتیشنن و تغییرات کارمندان، پرسونل فعلی قادر به دریافت ا

( قانون تهیه 2) جزء( 29قرارداد که درماده ) اجرایهمچنان  راجع به تحویلی تضمین حسن ضرورت نگردیدند، 

سترد نمی گردد ، فقره ) شرطنامه دراحوال ذیل  م ضمین آفر بارعایت مندرجات  نکردن  ( }فراهم4وتدارکات )ت

که یاسناد ،فانه مطابق شرطنامهأسقرارداد مطابق مندرجات شرطنامه ازطرف داوطلب برنده{ . مت اجرایتضمین 

 توسط شرکت برنده نگردیده است . کتحویل بان ، و باشد موجود نبوده اجراءءتضمین  نشاندهنده

  (عطالت هاعدم وضع جرایم تاخیر )، مشاهده

بتاریخ  فقتنامه آنامو قرارداد، درج نگردیده است، روع و ختم قرارداد در موافقتنامهتاریخ ش اسناد، نظربه بازرسی

فیصد جنس ( 50)( چنین صراحت دارد: بعد از منظوری قرارداد 1.16مطابق ماده ) ثبت گردیده است، 6/3/1393

ی دو ماه قبل از سال شامل قرارداد اکمال و متباقی را در سه قسط بعدی ده روز قبل از شروع هر ربع و قسط آخر

( 8مطابق اوصاف شرطنامه طبق سمپل با اقساط معینه به محضر هیئت معاینه و در بدل سند فورم ) 1393مالی 

 اتل اکمال گردد. 205( کندهار در قول اردوی 2به دیپوی ساحوی نمبر )
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 تأخیرزده روز وده ماه و نترتیب شده است ، مدت دواز 19/7/1394( که بتاریخ 2/60شماره ) (8)اما نظربه فورم 

حجم قرار داد  از مجموع ده فیصدحد اکثر جریمه، دارد ، که از ده فیصد سرجمع قرارداد بلند میگردد ، 

 تابع جریمه دانسته میشود . افغانی  -3.973.199/مبلغ

 نتیجه گیری

بل ضبط دانسته می شرکت مذکر قا تضمین آفرافغانی ( 1400000و مبلغ) جریمه،( افغانی 3.973.199مبلغ )

، است نگردیدهجابجا  نبوده و دبین اسناد موجو ،  اصل شرطنامه درل تثبیت احتیاج تاریخ نداشته استجداوشود، 

ه که اساس قرارداد راتشکیل میدهد، اعالن برنده پیرامون اعطای قرار جداول رویداد جلسه آفرگشائی تاریخ نداشت

فر شرکت های غیر واجد شرایط در دوسیه قرارداد موجود نبوده، که داد به شکل همگانی نشر نگردیده است، آ

درج نگردیده، معیار  موافقتنامه درقرارداد تاریخ شروع وختم  این امر شفافیت روند داوطلبی را متأثر نموده است،

  یده است.دقیق سنجش و محاسبه نگرد وسال واقعی ( 5) های مشابه راردادق شده برای توانائی مالی و تعیین های

 3.973.199/تضمین آفر و مبلغ( افغانی 1400000مبلغ) شود، تامیبه قول اردوی محترم هدایت داده : سفارش

، چالش ها و مشکالت که در ، نواقص حصیلتلوژستیکی محمد اسماعیل کرزی شرکت  از جریمهء تأخیرافغانی -

عاجل را روی دست گرفته و در آینده از چنین فوق به طور مفصل تذکر گردیده ، در جهت راه های حل آن اقدام 

اجراأت غیر معیاری خوداری نماید، در غیر آن در صورت تکرار با مسئولین برخورد مطابق به قانون صورت خواهد 

 گرفت. 

 نواقص و مشکالت در امور تخنیکی ) بخش ساختمانی (، (3مشاهده)

افغانی با شرکت سلیمان بهیر عقد  -18.000.180/بلغبه م 1393( قلم مفروشاتی سال 17قراربازرسی قرارداد )

 گردیده است .

 شروع و ختم قرارداد ست ، درحالیکه برای انجام فعالیت ها  در موافتنامهء قرارداد تاریخ  درج نگردیده ا

ــروع وانجام درج ــاره درج میگردد ، اگرتاریخ ها ش ــرایط قرارداد به جبران خس نگردد  مدت وزمان درش

 .مفهومی نداردمواد شرطنامه 

  سال سیه  سناد دو ستوفیت را ندارد به  1393در مجموع تمام ا از یک ورق راپور  جزءمهر وکنترول م

 ارزیابی که مهر شده کنترول است .

 ( ـــرایط یه  جزء( بازنده  آفر داوطلبان غیر واجد ش قی گردیده، موجود متبااز اوراق که در آن نرخ ارا

 . نبوده استموجود 
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 شر نگردیده است، هت آگاهیج اعالن برنده ( قانون تهیه وتدارکات ) اداره مکلف است 43طبق ماده ) ن

عد از یدب طا  آمر تأی طای قرارداد را اع گا از، اع های هم نه  ـــا کات طریق رس تدار مل  نی طبق طرزالع

 .نشرنماید(

 دقیق ت استعالم نرخگیری ابتدایی بدون تاریخ و شماره صادره میباشد ، تثبیت قیمت تخمینی به صور

 تعیین آن شرطنامه به اساسمعیارات  یک امرحتمی وضروری می باشد، صورت نگرفته، چون شفافو 

 گردد. می

  موجود نبوده است .قرارداد در دوسیه  ،شده باشد تأییداصل شرطنامه که از طرف مرجع 

  دوباره  خذ وراجع به ا امااز شــرکت مذکور اخذ گردیده اســت،  نقداً تضــمین آفر افغانی 700000مبلغ

 . لی آن کدام اسناد درج دوسیه موجود نبوده استتحوی

 نواقص ودر جهت راه های حل مناسب  تا شودمیهدایت داده  اتل(  205 ) به قول اردوی محترم: سفارش

در تطبیق قرارداد ها توجه جدی صورت گیرد ، اسناد را فوق الذکر اقدام عملی را روی دست گیرند ، مشکالت 

 در دوسیه قرارداد جابجا نمایند.ظم جابجا بصورت من

 ( بخش ساختمانی ) تخنیکینواقص و مشکالت در امور ، (4مشاهده)

( قلم مواد ساختمانی برق و آبرسانی ضرورت لوای سوم با شرکت ساختمانی قادری بارک به مبلغ 57قرارداد ) 

  . د گردیده استعق 30/9/1393الی  1393/2/10تاریخ از افغانی  -40.912.800/مجموعی

  زمان  نگردیده است ، درحالیکه برای انجام فعالیت ها مدت و موافقتنامه قرارداد درجوختم تاریخ شروع

شروع و شرطنامه  درشرایط قرارداد به جبران خساره درج میگردد ، اگرتاریخ ها  انجام درج نگردد مواد 

 .مفهومی ندارند 

 ( بازندهآفر داوطلبان غیر واجد شــرایط) موجود متبا  گردیده اســت،ه از اوراق که در آن نرخ ارای جزءه ب

 .نبوده استقی موجود 

 ،اداره مکلف است بعد از که چنین صراحت دارد، تدارکات ( قانون تهیه و43بق ماده )اطم اعالن برنده ( 

ر به نشــجهت آگاهی  (تأیید آمراعطا ازطریق رســانه های همگانی طبق طرزالعمل تدارکات نشــرنمایند

 .نرسیده است

 صادره می شماره  ستعالم نرخگیری ابتدایی بدون تاریخ و  شد، و کاپی جواز ا ی که نرخ ارائه شرکت با

ست، صول اطمینان موجود نبوده ا ست ، به منظور ح صورت  نموده ا دقیق و تثبیت قیمت تخمینی به 

 . تخمین و تثبیت نگردیده است پنداشته می شود، یک امرحتمی وضروری که شفاف 
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  شرطنامه که از طرف مرجع صل  شد در تأییدا شد ، البته قابل  شده با سیه مربوطه موجود نمی با دو

ست ،  ضا گردیده ا سماً تقا سئولین ر سط هیئت از م سناد که موجود نبوده تو شود ، ا سته می  تذکر دان

 ولی با کمال تـأسف بدسترس قرارداده نشده است . 

 عدم تحویلی تضمینات، مشاهده

سی قرا     ضای ر بازر سیه موجود نبوده، با وجود تقا شرکت مذکور در دو ضمینات  سناد ت قرارداد فوق الذکر، ا

. ی تضمینات باشد، موجود نبوده استهیئت بدسترس قرار داده نشد، و هیچ نوع اسنادیکه نشان دهنده ، تحویل

ستسفار از سبت مسؤول بعد از ا سناد مورد و تغییرات کارمندان، پرسونل  روتیشنین، به ن فعلی قادر به دریافت ا

( قانون تهیه 2) جزء( 29قرارداد که درماده ) اجرایهمچنان  راجع به تحویلی تضمین حسن ضرورت نگردیدند، 

سترد نمی گردد ، فقره ) شرطنامه دراحوال ذیل  م ضمین آفر بارعایت مندرجات  ( }فراهم نکردن 4وتدارکات )ت

که یاسناد ،فانه مطابق شرطنامهأست شرطنامه ازطرف داوطلب برنده{ . متقرارداد مطابق مندرجا اجرایتضمین 

 توسط شرکت برنده نگردیده است . کتحویل بان ، و اجراءء باشد موجود نبودهتضمین  نشاندهنده

 عدم وضع جرایم تاخیر )عطالت ها(، مشاهده

( 2.3در شرایط خاص قرارداد ماده ) و تطبیق اسناد، اجرای حواله های پولی در جهت اکمال جنس به بازرسی نظر

، اد شروع قرارداد درج نگردیده استنامه قراردولی در موافقت، گردیده است( ماه تحریر 4تاریخ تکمیل آن مدت )

 باید طور مکمل جنس 30/9/1393که الی مدت حکم مقام ثبت گردیده است،  منظوری 9/1/1393تاریخ به 

وضع  تأخیرقرارداد جریمه  مجموعی ( فیصد ازحجم0.5( در فی روز )3.8.1در غیر آن طبق ماده ) ،گردد  اکمال

 پنج فیصد تجاوز ننمایند . از حد اکثر آنکه 

 مدت (  7 ) نظربه تاریخ فورم ،ضم حواله نبوده (8)صادر شده و فورم  16/9/1393بتاریخ (  7 ) فورم

 یده است.مواجه گرد تأخیر شرکت مذکور در جهت اکمال جنس به نود و شش روز

 مؤرخ( 957)شماره افغانی و -18.387.253 /مبلغ ،19/9/1393 مؤرخ( 979شماره ) 16-در م 

افغانی در وجه مطیع اهلل رئیس شرکت قادری بارک حواله شده  - 22.525.547 /مبلغ 16/9/1393

 8.825.881/مبلغ افغانی جمعاً -91936،26/فی روز مبلغ ( روز عطالت در96در حواله اولی مدت )

روز مبلغ (  56 ) افغانی که در مجموع 112627،7افغانی و در حواله دومی فی روز مبلغ  -

که در مجموع نظر به شرایط افغانی میشود  -15133035/  افغانی که جمعاً مبلغ - 6307154

مبلغ  از سرجمع قرارداد  ( پنج فیصد3.8.1مطابق ماده ) ( فیصد باال می گردد، ازینرو5قرارداد از )

 افغانی تابع عطالت میگردد . 2045640
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 نتیجه گیری

قابل ضبط دانسته تضمین آفر ( 000.500.1و مبلغ ) جریمهء تأخیر در اکمال جنس( افغانی 640.045.2مبلغ )

صورت  ، اعالن برندهنبوده دبین اسناد موجو اصل شرطنامه دررسماً صادر نگردیده است، استعالمیه ها  می شود، 

که صرف یک ضروری است  امرحتمی و داوطلبان غیر واجد شرایط یک موجودیت آفر زون بر آناف ،نگرفته است

گنجانیده نشده است، تضمین آفر نیز اخذ نگردیده موافقتنامه  درقرارداد ،  تاریخ شروع ورق آن موجود بوده است

 است.

تضمین آفر و  ( افغانی 000.050.1)که مبلغ  ،شودمیهدایت داده  اتل(  205 ) به قول اردوی محترم:  سفارش

 و ، چالش هانواقص جهت رفع ، تحصیل ساختمانی قادری بارک شرکت از را افغانی عطالت( 640.045.2)مبلغ 

مبذول ، در تطبیق قراردادها توجه جدی صورت اقدام عملی نموده که در فوق به آن اشاره گردیده است، مشکالت 

 . نمایند

 ( بخش ساختمانی ) تخنیکیر امور نواقص و مشکالت د، (5مشاهده)

سال 230بازرسی قرارداد اکمال ) قرار شن های بالکهای داخل گانیزیون برای  با  1393( قلم مواد ترمیم ایرکندی

قرارداد گردیده است، و قرارداد افغانی عقد  -48700135/شرکت ساختمانی نعمت اهلل خواجه به قیمت مجموعی

با شرکت لوژستیکی حمیدی  1394ساختمانی لوای اول قول اردو ضرورت سال ( قلم مواد ترمیمات 100اکمال )

 عقد شده است.1395/1/3الی  1394/11/4افغانی از تاریخ  -  3289175سلیمان به مبلغ مجموعی/ 

 زمان درشــرایط  برای انجام فعالیت ها مدت و ارداد درج نگردیده اســت ، چونتاریخ شــروع و ختم قر

ــ ــروع وقرارداد به جبران خس ــود، انجام  اره درج میگردد ، اگرتاریخ ش مواد  قرارداد در نظر گرفته نش

   . نخواهد داشتشرطنامه مفهومی 

 ( ــرایط قی گردیده، موجود متبااز اوراق که در آن نرخ ارایه  جزءبه ( بازنده  آفر داوطلبان غیر واجد ش

 . نبوده استموجود 

  اداره مکلف اســت بعد  که چنین صــراحت دارد، ارکات( قانون تهیه وتد43طبق ماده )اعالن برنده (

ــانه های همگانی طبق طرزالعمل تدارکات تأئاز ــیده ید آمراعطا ازطریق رس جهت آگاهی به نشــر نرس

 است.

 شد ، و کاپی جواز صادره میبا شماره  ستعالم نرخگیری ابتدایی بدون تاریخ و  شرکت هایکه که نرخ  ا

که شــفاف  دقیق و تثبیت قیمت تخمینی به صــورت ، همچنانباشــد نمی ارائه نموده اســت، موجود

  می باشد، صورت نگرفته است. ضروری  امرحتمی و
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  دوسیه موجود نبوده است فایلشده باشد درداخل  تأییداصل شرطنامه که از طرف مرجع . 

 عدم تحویلی تضمینات،  مشاهده

سناد تضمینات شرکت مذکورقرار بازرسی   در دوسیه موجود نبوده، با وجود تقاضای هیئت  قرارداد فوق الذکر، ا

ست. بعد از  شان دهنده ، تحویلی تضمینات باشد، موجود نبوده ا سنادیکه ن شد، و هیچ نوع ا بدسترس قرار داده ن

و تغییرات کارمندان، پرسونل فعلی قادر به دریافت اسناد مورد ضرورت  روتیشنین، به نسبت مسؤول استسفار از

( قانون تهیه وتدارکات 2) جزء( 29قرارداد که درماده ) اجراین  راجع به تحویلی تضمین حسن همچنانگردیدند، 

( }فراهم نکردن تضــمین 4)تضــمین آفر بارعایت مندرجات شــرطنامه دراحوال ذیل  مســترد نمی گردد ، فقره )

ـــرطنامه ازطرف داوطلب برنده{ . مت اجرای ـــقرارداد مطابق مندرجات ش ـــرطناأس ـــناد ،مهفانه مطابق ش که یاس

 توسط شرکت برنده نگردیده است . کتحویل بان ، و اجراءء باشد موجود نبودهتضمین  نشاندهنده

ساختمانی ازشرکت  ( افغانی تضمین آفر 1720000شود که مبلغ )میبه قول اردوی محترم هدایت داده : سفارش

طورمنظم مطابق مواد قانون  ه ، اسناد رادرنظر گرفترا ، نواقص ومشکالت موجود  نموده تحصیلنعمت اهلل خواجه 

 نیز قابل ( افغانی از شرکت حمیدی سلیمان 40000مبلغ ) ، همچنانواحکام طرزالعمل تدارکاتی ترتیب نمایند 

 .  دانسته می شودتحصیل 

 ( بخش ساختمانی ) تخنیکینواقص و مشکالت در امور ، (6مشاهده)

ــ ــوم برای قرارداد تخلیه و انتقال کثافات مایع و خش که کمپ پســاب، کمپ حوض مدد و کمپ عزیز اهلل لوای س

 افغانی عقد گردیده است. -12730500/با شرکت ساختمانی فتح خان به مبلغ مجموعی 1393سال مالی 

  شروع و ست قرارداد موافقتنامهدرج ختم قرارداد تاریخ  ، درحالیکه برای انجام فعالیت ها مدت نگردیده ا

شرایط قرار و ساره درج میگردد، اگر تاریخداد به جبرازمان در سند قرارداد انجام  شروع و ن خ درج در 

  ، مواد شرطنامه مفهومی نخواهد داشت. نگردد

 ( شرایط شرکت غیر واجد  ست، موجود متبااز اوراق که در آن نرخ ارایه  جزءبه  (بازندهآفر  قی گردیده ا

 . نبوده استموجود 

 رسیده است. اعالن برنده جهت آگاهی به نشر ن  

  استعالم نرخگیری ابتدایی بدون تاریخ و شماره صادره میباشد ، و معلومات) کاپی جواز( شرکت نمیباشد

ـــروری بوده بخاطریکه تمام معیارات  ـــفاف یک امرحتمی وض ـــورت ش ، تثبیت قیمت تخمینی به ص

 میگردد . تعییندرشرطنامه به همان اساس 

  دوسیه موجود نبوده است . فایلده باشد درداخل ش تأییداصل شرطنامه که از طرف مرجع 
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  و عدم استفاده آن.  فاضالب خریداری وسایط کثافت کش و، مشاهده

ــال   ــایط درس ــهیالت و18تعداد ) 1393وس ــایط خریداری ودرپارکینگ آمریت تس ی پارک انجنیر( عراده وس

    . فاضالب نیز عقد گردیده است ال کثافات وقرارداد ها ی انتق از یتعداد 1396آن سال تا سال  از گردیده است و

 

 اما استفاده نگردیده است . شده وسایط که خریدارینشان می دهد که  (72) شمارهتصاویر 

 

 

 

 

 اما استفاده نگردیده است . شده وسایط که خریداری (73تصویرشماره)

 عدم تحویلی تضمینات، مشاهده

هیچ وجود نداشته و بین دوسیه های قرارداد  ضمینات شرکت متذکره درناد قرارداد فوق الذکر، اسقرار بازرسی  

سناد شد موجود نبوده، که بیانگر تح،نوع ا ضمین آفر با سن ویلی ت ضمین ح  اجرایهمچنان  راجع به تحویلی ت
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ضمین آفر با2) جزء( 29قرارداد که درماده ) شرطنامه دراحوال ذ ( قانون تهیه وتدارکات )ت یل  رعایت مندرجات 

سترد نمی گردد ، فقره ) ضمین 4م شرطنامه ازطرف داوطلب  اجرای( }فراهم نکردن ت قرارداد مطابق مندرجات 

سناد  متأسفانهبرنده{ .  شانیا توسط شرکت برنده  بانکباشد موجود نبوده  ، وتحویل  ءاجراءتضمین  دهندهکه ن

 نگردیده است .

 خیر )عطالت ها(عدم وضع جرایم تأ، مشاهده 

 30/9/1393 مؤرخختم قرارداد  قرارداد نبوده، صرف نامهقرارداد درج موافقت تاریخ شروعاسناد، به بازرسی  ظرن    

مطابق شرطنامه  بنأثبت گردیده است ، بعد از حکم مقام  4/1/1393فقتنامه آن بتاریخ امودرج گردیده است، 

برای "تکمیل: ( تاریخ 2.3و ماده ) "د قرارداداز تاریخ منظوری و عق "خدمات:  اجرای( تاریخ آغاز 2.2.2ماده )

در صورت توقف در جریان کار یا تأخیر در کار پروژه در مقابل هر ": تأخیر( جریمه 3.8.1و ماده ) "ماه 9مدت 

( فیصد از قیمت مجموع قرارداد طور جریمه از متعهد اخذ میگردد و هرگاه متعهد نتواند 0.5مبلغ ) تأخیرروز 

( 58( ماده )4) جزءمطابق  نماید، اجراءارداد احجام مندرج قرارداد را بوقت و زمان معینه آن مطابق شرایط قر

 "( فیصد از مجموع قرارداد عقد شده میباشد.5) تأخیرگردد. حد اکثر جریمه  قانون تدارکات فسخ می

 یکه تاریخ در حال ،بوده است 10/8/1393تاریخ نموده  راختم قرارداد که قراردادی ادعای پول خویش

( 270در مجموع ) ، در نظر گرفته شده است ( ماه9) که مدت قرارداد ختم قرارداد می باشد، 30/9/1393

( روز 270ی کاری که مدت )افغانی تقسیم روز ها -12730500روز میشود، حجم قرارداد یعنی مبلغ/

 ،( روز کم کاری50دت )که م میگرددافغانی  -47150حجم فعالیت یک روزه مبلغ/از آن  یبتأس ، بوده

 .در کار وی رونما گردیده است تأخیر( روز 50و همچنان مدت ) میشود افغانی -2357500 /جمعاً مبلغ

 -3182625/مبلغ جمعاَ نظر به شرایط قرارداد افغانی فی روز -63652.5مبلغ/ که از سرجمع قرارداد

نی فتح خان قابل تحصیل دانسته افغانی از شرکت ساختما - 3182625 /افغانی که در مجموع مبلغ

 میشود. 

  مبلغعطالت وکم کاری و ( افغانی  5540125مبلغ ) شود کهمیبه قول اردوی محترم هدایت داده :  سفارش

در جهت  تحصیل ، ساختمانی فتح خان شرکت ازافغانی  – 6010125مبلغ/ جمعاً ضمین آفر( افغانی ت470000)

احکام طرزالعمل  منظم مطابق مواد قانون و طور ، اسناد را ملی نماینداقدام ع مشکالت موجود نواقص و رفع

عقد  ازنهائی نموده،  وسایط خریداری شده استفاده از درتطبیق قراردادها توجه جدی نمایند و تدارکاتی ترتیب و

لوگیری ج ی که ضرورت جدی احساس نمی گردد و منابع و امکانات در خود مرجع موجود بوده،چنین قرارداده ها

 صورت گیرد .
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 نواقص و مشکالت موجود که باعث ضعف سیستم تدارکات گردیده است. ، (۸مشاهده )

قرارداد ترمیم اساسی جنراتور های کندک های اول، دوم، چهارم، پنجم و ششم و لوای دوم مقیم زابل برای سال  

قرارداد نی عقد گردیده است و افغا -18500000/با شرکت ساختمانی قادری بارک به ارزش مبلغ 1393مالی 

یار  شرکت ساختمانی و با 1393( قلم سامان ترمیمات کانالیزسیون بیرون قول اردو سال 16تعمیر و نصب )

 افغانی عقد گردیده است. -11.759.000کندهار به قیمت مجموعی مبلغ/

  موجود در روند تدارکاتی قرار ذیل به مشاهده رسید : مشکالت

 شروع و خت شرایط تاریخ  ست ، درحالیکه برای انجام فعالیت ها مدت وزمان در م قرارداد درج نگردیده ا

ــرطنامه مفهومی  ــروع وانجام درج نگردد مواد ش ــاره درج میگردد ، اگرتاریخ ها ش قرارداد به جبران خس

 ندارند .

  ست .از اوراق که در آن نرخ ارایه کرده موجود متبا قی موجود نی جزءآفرهای بازنده شرکت به 

 صورت نگرفته است اعالن برنده جهت آگاهی. 

 دقیق  باشد ، تثبیت قیمت تخمینی به صورت استعالم نرخگیری ابتدایی بدون تاریخ و شماره صادره می

 ، چون اکثریت معیارها درمی باشــد، در نظر گرفته نشــده اســتضــروری  یک امرحتمی و که و شــفاف

 .گردد می تعیین آن اساس شرطنامه به 

 ــات ارزیابی بدون تاریخ میدر م ــد جموع گزارش ــت که تاریخ گزارش ارزیابی چی زمان  ،باش معلوم نیس

 است . نمودهو تاریخ درج  امضاء آن را هیئت ازریابی و هیئت تدارکاتی چی زمان و بوده،

  دوسیه موجود نبوده است . فایلداخل  در ،شده باشد یدتأئاصل شرطنامه که از طرف مرجع  

  سه شاجل ست 24/7/1393یی بتاریخ آفرگ ستتمنت بانکی خود را به  ، ولیدایر گردیده ا شرکت برنده ا

 رسماًیعنی بعد از آفرگشایی ، و کدام اسناد که هیئت آفرگشایی آنرا  ،ارایه کرده است 5/8/1393تاریخ 

ـــد ـــت که موجود نبوده ، ،مطالبه کرده باش ـــلیمی آفر35به حکم ) نظر این در حالیس ( 2فقره ) ( تس

طرزالعمل تدارکاتی داوطلب مکلف است ، تمام اوراق آفر و اسناد ضمایم آن به شمول اسناد مالی را بعد 

 .تسلیم نمایند امضاءازمهر و

 

 عدم تحویلی تضمینات ، مشاهده

سناد  اوراق قرارداد، قرار بازرسی ضمیناتا سیه نبوده و بدسترس هیئت مربوط به قرارداد فوق الذکر  ت شامل دو

 . داده نشده استقرار 
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   (عطالتعدم وضع جرایم )، مشاهده 

فقتنامه آن بتاریخ امو، اما نظربه بازرسی وتطبیق اسناد تاریخ شروع و ختم قرارداد در موافقتنامه درج نگردیده است

د بع"( تاریخ انفاذ قرارداد: 2.1مطابق شرطنامه ماده ) بنأثبت گردیده است ،  مقام، منظوری بعد از 10/8/1393

از تاریخ منظوری  "خدمات:  اجرای( تاریخ آغاز 2.2.2ماده ) "1393از منظور و عقد قرارداد الی اخیر سال مالی 

: تأخیر( جریمه 3.8.1و ماده ) "1393الی اخیر سال مالی  "( تاریخ مورد نظر تکمیل: 2.3ماده ) "و عقد قرارداد

( فیصد از قیمت مجموع 0.5مبلغ ) تأخیرر مقابل هر روز در صورت توقف در جریان کار یا تأخیر در کار پروژه د"

قرارداد طور جریمه از متعهد اخذ میگردد و هرگاه متعهد نتواند مطابق شرایط قرارداد احجام مندرج قرارداد را 

( قانون تدارکات فسخ میگردد و حد اکثر جریمه 58( ماده )4) جزءنماید مطابق  اجراءبوقت و زمان معینه آن 

 "الی پنج فیصد از قیمت مجموع قرارداد عقد شده میباشد. تأخیر

بوده که  1393ه و ختم قرارداد طوریکه در باال ذکر گردید الی اخیر سال مالی شروع  قرارداد درج نگردید -

وبه اکمال رسانده است ، که در  ختم 12/3/1394(بتاریخ 2/43فورم نمبر)به اساس  شرکت کار خویش را

پنج فیصد  افغانی میشود، که باال تر از  -1887000، درمجموع مبلغ/طالت دارد( روز ع102مجموع )

حجم قرارداد ( فیصد باالتر باشد که پنج فیصد 5) ازمیگردد، بنأ نظر به مواد قرارداد عطالت نباید 

  افغانی از شرکت قادری بارک قابل تحصیل میباشد. -925000/مبلغ

 است . نمودهقناعت  مربوطه ابراز مرجع تفاوت به مشکالت و پاسخ مرجع :

( 925000مبلغ ) ( افغانی تضمین آفر و 100000مبلغ )که  ،شودمیبه قول اردوی محترم هدایت داده :  سفارش

 مشکالت موجود نواقص و در جهت حل تحصیل ، مذکور شرکت عطالت از افغانی -1025000مبلغ/جمعاً  افغانی

مبلغ  همچنان ها توجه جدی صورت گیرد. در تطبیق قرارداد گرفته و درنظررا  که در فوق به آن تذکر گردید

 افغانی تضمین آفر ازشرکت  ویار کندهار قابل تحصیل دانسته می شود.  (480000)

  گردیده است.  سیستم تدارکاتکه باعث ضعف نواقص و مشکالت  (9مشاهده)

با شــرکت ســاختمانی ینگ فالور به  1393ل قرارداد ترمیمات و حفظ و مراقبت جنراتور های مرکز تعلیمی ســا

ـــیون تدارکات خاص یعنی  -30927520/قیمت مجموعی مبلغ عقد  25/5/1393افغانی از تاریخ منظور کمیس

 گردیده است.

 قرار ذیل می باشد: سیستم تدارکاتی  موجود در مشکالت

   ده است. نگردی دادموافقتنامه قرارو ختم قرارداد درج تاریخ شروع 
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 اگرتاریخیکه برای انجام فعالیت ها مدت وزمان درشرایط قرارداد به جبران خساره درج میگردد ، درحال

 .نخواهد داشتمواد شرطنامه مفهومی  کار واضح نباشد، انجام و شروع

  ،ـــرایط ـــت، جزءبه آفر داوطلبان غیر واجد ش متبا قی  ،موجود از اوراق که در آن نرخ ارایه گردیده اس

 . نمی باشدموجود 

  دقیق استعالم نرخگیری ابتدایی بدون تاریخ و شماره صادره میباشد ، تثبیت قیمت تخمینی به صورت

 می باشد ، صورت نپذیرفته است.ضروری  یک امرحتمی وکه شفاف و 

 ــات ارزیابی بدون تاریخ می ــد در مجموع گزارش که تاریخ گزارش ارزیابی چی زمان  نگردیدمعلوم  ،باش

 بوده است.

 موجود نبوده است قرارداد دوسیه شده باشد در تأییدامه که از طرف مرجع اصل شرطن .  

  .عدم تحویلی تضمینات، مشاهده

سناد  اوراق قرارداد، قرار بازرسی ضمیناتا سیه نبوده و بدسترس هیئت  ت شامل دو مربوط به قرارداد فوق الذکر 

 . قرار داده نشده است

 .مراقبت در ارائه خدمات حفظ و کم کاریمشاهده ، 

ـــی حواله های پولی قرارداد ـــروع قرارداد ،فوق الذکر نظربه بازرس  1/6تاریخ از تاریخ ثبت موافقتنامه قرارداد  ش

ست  بوده 1393/ شماره )8، برای مدت یکسال ، قرار مالحظه آخرین قیدیت فورم )ا بوده  7/8/1393 مؤرخ( 9( 

( ماه ، در 12) قرارداداعتبار مدت  پذیرفته است،نجام ا خدمات( روز 67به آخرین پرداخت مدت ) است ، که نظر

ـــت،روز  (365مجموع ) ـــده اس  /( روز مبلغ67مجموع ) در افغانی که - 84733 /فی روز مبلغ در نظر گرفته ش

سته شرکت ینگ فالور قابل تحصیل  افغانی از -25250409/افغانی قابل مجرایی و متباقی مبلغ -5677111 دان

 . می شود

 است . نموده قناعت  ابراز نواقص موجوده به تفاوت و اداره مربوطه ع :پاسخ مرج

 ( افغانی تضمین آفر ومبلغ775000مبلغ ) شود که میهدایت داده  ( اتل205) به قول اردوی محترم: سفارش

را ازشرکت تحصیل ، نواقص ومشکالت موجود افغانی  -26025409جمعا مبلغ /( افغانی عطالت 25250409)

 گرفته ، در تطبیق قراردادها توجه جدی صورت گیرد.درنظر 
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  نواقص و مشکالت که باعث تضعیف سیستم و روند تدارکاتی گردیده است. (1۰مشاهده )

ضرورت قول اردوی 15قرارداد تهیه و تدارک ) سال مالی  205( قلم رنگباب پرنتر و فوتو کاپی   1393اتل برای 

با شـــرکت تجارتی ســـلیمان بهیر عقد قرارداد  30/9/1393لی تاریخ افغانی ا 9960100به قیمت مجموع مبلغ 

 گردیده است.

 نواقص در سیستم تدارکات قرار ذیل شناسائی گردیده است: 

  شرایط ست ، درحالیکه برای انجام فعالیت ها مدت وزمان در شروع و ختم قرارداد درج نگردیده ا تاریخ 

یخ ها شــروع وانجام درج نگردد مواد شــرطنامه مفهومی قرارداد به جبران خســاره درج میگردد ، اگرتار

 ندارند .

 . آفرهای بازنده شرکت به جزء از اوراق که در آن نرخ ارایه کرده موجود متبا قی موجود نیست 

 صورت نگرفته است اعالن برنده جهت آگاهی. 

 صادره می شماره  ستعالم نرخگیری ابتدایی بدون تاریخ و  شد ، تثبیت قیمت تخمی ا صورتبا  نی به 

ست، چون اکثریت معیارها  شده ا شد، در نظر گرفته ن ضروری می با شفاف که یک امرحتمی و  دقیق و 

 .گردد تعیین می آن اساس در شرطنامه به 

 معلوم نیســت که تاریخ گزارش ارزیابی چی زمان  ،باشــد در مجموع گزارشــات ارزیابی بدون تاریخ می

 است . نمودهامضاء و تاریخ درج  آن را ی چی زمانهیئت ازریابی و هیئت تدارکات و بوده،

  داخل فایل دوسیه موجود نبوده است .  در ،ید شده باشدتأئاصل شرطنامه که از طرف مرجع 

  28/1/1393صورت گرفته ولی توانایی مالی شرکت به تاریخ  20/1/1393 مؤرختاریخ جلسه آفرگشایی  

مطالبه کرده باشــد  رســماَکه هیئت آفرگشــایی آنرا  یعنی هشــت روز بعد از افرگشــایی و کدام اســناد

( طرزالعمل تدارکاتی داوطلب مکلف اســت ،تمام 2( تســلیمی آفرفقره )35نظربه حکم )موجود نبوده ، 

 تسلیم نمایند . امضاءاوراق آفر و اسناد ضمایم آن به شمول اسناد مالی را بعد ازمهر و

 

  عدم تحویلی تضمینات، مشاهده

سناد  اوراق قرارداد، قرار بازرسی ضمیناتا سیه نبوده و بدسترس هیئت  ت شامل دو مربوط به قرارداد فوق الذکر 

 . قرار داده نشده است

 است . نمودهقناعت  مرجع مربوطه ابراز به نواقص موجوده پاسخ مرجع :
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 ر ازشرکتافغانی تضمین آف( 350000)شود که مبلغ میهدایت داده  اتل 205 به قول اردوی محترم:  سفارش

ها توجه جدی صورت  درنظر گرفته ، در تطبیق قراردادرا تحصیل ، نواقص ومشکالت موجود  تجارتی سلیمان بهیر

 گیرد.

 ، نواقص و مشکالت که در سیستم تدارکات رونما گردیده است. ( 12مشاهده)

ضرورت قول ارد3قرارداد تهیه و تدارک اکمال )  شپز خانه و بخاری  سوخت آ سال ( قلم چوب  با  1394و برای 

 29/9/1394الی  1/10/1393از تاریخ  افغانی  160869838پسران به مبلغ مجموعی و شرکت لوژستیکی نوروز 

 عقد گردیده است.

  است . بوده استعالمیه های که جهت نرخگیری ابتدایی صادر شده بدون تاریخ و شماره صادره 

 ( قانون تدارکات شکل پاکت سربسته 27ضوع طبق ماده )مو: در راپور ارزیابی چنین تحریر نموده اند که

ــده بود ــپرده ش ــایی  اما قبالً ،غرض نشــر اعالن س ــماره )باالثر  جلســه آفرگش  مؤرخ( 8781مکتوب ش

از صـــالحیت وزیر باالتر اســـت طی مراحل آن باید از طریق  هایکه تدارکات ملی قرارداد 26/12/1393

سا صورت گیرد که بعداً با شماره )تدارکات ملی  صله  صورت گرفته 62س فی ( از منبع واحد عقد قرارداد 

 اما نشر اعالن در دوسیه موجود نیست که دیده شود در کدام تاریخ صورت گرفته است .

  شود درکدام تاریخ شد معلوم نمی صورت گرفته بدون تاریخ میبا شرکت  ستعالم هایکه جهت مذاکره از  ا

 مذاکره صورت گرفته است.

 تاخیر  جریمهعدم وضع 

ست، ثبت گرد 1394/4/9بتاریخ  قرارداد فقتنامهامو صراحت ( 26.1مطابق ماده ) یده ا شرایط قرارداد که چنین 

فیصد از حجم قرارداد مطابق اوصاف شرطنامه اکمال و متباقی را در سه قسط  50بعد از منظوری قرارداد  " دارد

ی دو ماه قبل از ختم ســال مالی، و چوب بخاری طی ربع های ســال ده روز قبل از شــروع هر ربع و قســط آخر

ها و ولسوالی های ء یپوی ساحوی اکمال و از طریق دیپوی ساحوی به مراکز لوادیکماه قبل از آغاز سال مالی به 

سؤولساحه زون  ضر م شند قراردادی مکلفیت دارد که در مح یت آن کندک و یا معادل کندک قطعات جابجا با

سند تسلیمی جنس را از  ،مطابق شرطنامه و مشخصات باشد اکمال نماید که صولیا هیئت معاینه در بدل سند

 ."باشد ادعای بعدی متعهد قابل سمع نمی درغیرآن ،ین امور اخذ بداردمسؤول

 مؤرخ( 238/25شماره ) 8افغانی فورم  -16015108/مبلغ 18/9/1394 مؤرخ( 755شماره ) 16-قرار مالحظه م

که تأخیر به روز( 21) مدت 21/8/1394 جه گردیده  لت می گردد،  موا  – 160869.8 /فی روز مبلغتابع عطا

ــرکت نو -3378266 /روز جمعاً مبلغ (21)مجموع  افغانی در ــته و روز  افغانی از ش ــیل دانس ــران قابل تحص پس

 میشود.
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 است . نمودهقناعت  مرجع مربوطه ابراز به نواقص موجوده پاسخ مرجع :

 شرکت از جریمهء تأخیر( افغانی 3378266مبلغ )تا شود، میقول اردوی محترم هدایت داده به : سفارش

که در فوق به آن تذکر مشکالت موجود  نواقص ودر جهت راه حل مناسب ، تحصیل روز و پسران لوژستیکی نو

 گردیده است ، اقدامات عملی را روی دست گیرند. 

 سیستم گردیده است. نواقص تدارکاتی که باعث ضعف  (13مشاهده)

با شرکت  1393قلم چوب سوخت آشپزخانه و بخاری ضرورت قول اردوی برای سال  3قرارداد تهیه و تدارکات  

ـــتیکی نوروز ـــران و وتجارتی و لوژس ـــرکت الطاف به مبلغ مجموعی پس افغانی تاریخ ختم  -189485690/ش

 عقد گردیده است. 30/9/1393

 هده رسید : نواقص تدارکاتی قرار ذیل به مشا

  تاریخ شروع قرارداد درج نگردیده است ، درحالیکه برای انجام فعالیت ها مدت وزمان درشرایط قرارداد

 .نگردد مواد شرطنامه مفهومی ندارد درجوانجام به جبران خساره درج میگردد ، اگرتاریخ ها شروع 

 دقیق ت قیمت تخمینی به صورت استعالم نرخگیری ابتدایی بدون تاریخ و شماره صادره میباشد ، تثبی

 . که یک امرحتمی وضروری می باشد، در نظر گرفته نشده استشفاف و 

 باشد در مجموع گزارشات ارزیابی بدون تاریخ می. 

  موجود نبوده است .قرارداد دوسیه  شده باشد در تأییداصل شرطنامه که از طرف مرجع 

  به نشر سپرده نشده است.اعالن برندگی جهت آگاهی 

  سال سه به قرارداد  سیار بلند می 1394فیات قرارداد در مقای شد ب سال  ،با فی کیلو  1394چون در 

 17.50/فی کیلو چوب مبلغ 1393در سال  ولی ،گردیده است قرارداد افغانی عقد 13و  12چوب مبلغ 

 افغانی به عین مشخصات عقد گردیده است. - 16و 

  2/2/1393ت گرفته ولی توانایی مالی شرکت به تاریخ صور 20/1/1393 مؤرختاریخ جلسه آفرگشایی ،

سهء آ یعنی بعد از6/2/1393و3/2/1393 شاییجل شایی  ارائه گردیده، فرگ سناد که هیئت آفرگ کدام ا

شرکت مذکور آنرا  سماً از  شدر سلیمی آفر35)شماره نظربه حکم موجود نبوده ،  ،مطالبه کرده با  ( ت

سناد  ، ب مکلف است( طرزالعمل تدارکاتی داوطل2فقره ) سناد ضمایم آن به شمول ا تمام اوراق آفر و ا

 تسلیم نمایند، که چنین اجراأت صورت نگرفته است.  امضاءمالی را بعد ازمهر و

 

 



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

189     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

  (عطالتعدم وضع جرایم تأخیر )، مشاهده 

 18/4/1393بتاریخ نامه آن نامه درج نگردیده است، ولی موفقتقرارداد در موافقت  ختم نظربه بازرسی تاریخ شروع و

فیصد از حجم  50بعد از منظوری قرارداد " چنین صراحت دارد  که (16.1مطابق ماده )ت، ازینرو ثبت گردیده اس

قرارداد مطابق اوصاف شرطنامه اکمال و متباقی را در سه قسط طی ربع های سال ده روز قبل از شروع هر ربع و 

بخاری دو ماه قبل از آغاز زمستان به دیپوی ساحوی اکمال و  قسط آخری دو ماه قبل از ختم سال مالی و چوب

یت آن کندک و یا معادل کندک قطعات مسؤولها و ولسوالی های ساحه زون ء از طریق دیپوی ساحوی بمراکز لوا

مطابق شرطنامه و  که جابجا باشند قراردادی مکلفیت دارد که در محضر هیئت معاینه در بدل سند اصولی

ای بعدی متعهد ادع درغیرآن ین امور اخذ بدارند.مسؤولاکمال نماید. وسند تسلیمی جنس را از مشخصات باشد 

 ". قابل سمع نمی باشد

 مؤرخ( 15/2شماره ) 8افغانی فورم  - 62887475 /مبلغ 18/19/1393 مؤرخ( 964شماره ) 16-قرار مالحظه م

ـــرکت الطاف45مدت ) 15/9/1393 ـــته تابع عطالت  مواجه گردیده کهتأخیر  در اکمال جنس به ( روز ش دانس

ــود، ــرایط خاص27.1نظربه ماده  میش ــد 0.1) ش ( روز 45مجموع ) ، درافغانی -189485.6/ مبلغ فی روز( فیص

 .از شرکت مذکور قابل تحصیل می باشدافغانی  -2585268/جمعاً مبلغ

 است . نمودهقناعت مرجع مربوطه ابراز به نواقص موجوده  پاسخ مرجع :

الطاف  ازشرکت جریمهء تأخیر را( افغانی 2585268مبلغ ) شود، تامیبه قول اردوی محترم هدایت داده : سفارش

 اقدامات عمل را روی دست گیرند. مشکالت موجود نواقص و در جهت حل ، نموده تحصیل

  نواقص که باعث تضعیف سیستم تدارکات گردیده است.، (14مشاهده )

افغانی با شرکت سلیمان بهیر عقد گردیده  -4782500/به مبلغ 1394یه جنراتور سال( پا21قرارداد )قراربازرسی   

 است .

  تاریخ شروع قرارداد درج نگردیده است ، درحالیکه برای انجام فعالیت ها مدت وزمان درشرایط قرارداد

 .داردنگردد مواد شرطنامه مفهومی ن درجوانجام به جبران خساره درج میگردد ، اگرتاریخ ها شروع 

  دقیق استعالم نرخگیری ابتدایی بدون تاریخ و شماره صادره میباشد ، تثبیت قیمت تخمینی به صورت

 که یک امرحتمی وضروری می باشد، در نظر گرفته نشده است. شفاف و 

 باشد در مجموع گزارشات ارزیابی بدون تاریخ می. 

 موجود نبوده است .داد قراردوسیه  اصل شرطنامه که از طرف مرجع تأیید شده باشد در 

  به نشر سپرده نشده است.اعالن برندگی جهت آگاهی 
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  عدم تحویلی تضمینات، مشاهده

سناد  اوراق قرارداد، قرار بازرسی ضمیناتا سیه نبوده و بدسترس هیئت  ت شامل دو مربوط به قرارداد فوق الذکر 

 . قرار داده نشده است

 است . نمودهقناعت ع مربوطه ابراز مرجموجوده و مشکالت به نواقص  پاسخ مرجع :

 تحصیلشرکت سلیمان بهیر از  را ( افغانی250000مبلغ ) که شود میبه قول اردوی محترم هدایت داده : سفارش

به همچو مشکالت  آیندهدرتا اقدامات عملی را روی دست گیرند مشکالت موجود  نواقص ودر جهت حل ،  نموده

 دوباره مواجه نگردند. 

 .نواقص و مشکالت موجود در روند تدارکات( 15مشاهده)

ـــبکه برق مربوط گارنیزیون قول  قرارداد حفظ و مراقبت و خدمات حمایوی جنراتور ها و پاور پالنت با تمام ش

افغانی از تاریخ  -155438900/با شــرکت ســاختمانی ســلیمان بهیر مبلغ 1393برای ســال اتل  205اردوی 

 برای مدت یکسال عقد گردیده است . 29/7/1393 مؤرخکات ملی منظوری قرارداد توسط اداره تدار

  شرایط قرارداد ست ، درحالیکه برای انجام فعالیت ها مدت وزمان در شروع قرارداد درج نگردیده ا تاریخ 

 .نگردد مواد شرطنامه مفهومی ندارد درجوانجام به جبران خساره درج میگردد ، اگرتاریخ ها شروع 

 دقیق و دایی بدون تاریخ و شماره صادره میباشد ، تثبیت قیمت تخمینی به صورت استعالم نرخگیری ابت

 که یک امرحتمی وضروری می باشد، در نظر گرفته نشده است. شفاف 

 باشد در مجموع گزارشات ارزیابی بدون تاریخ می. 

 موجود نبوده است .قرارداد دوسیه  اصل شرطنامه که از طرف مرجع تأیید شده باشد در 

 به نشر سپرده نشده است.ن برندگی جهت آگاهی اعال 

  ثبت گردیده اما  6/8/1393منظور و به تاریخ  29/7/1393قرارداد توســـط اداره تدارکات ملی به تاریخ

ـــروع تاریخ ش که  10/5/1393 -را در قرارداد  حالی ند در  تاریخ جدرج کرده ا به  ـــایی  ـــه آفرگش لس

 دایر گردیده است. 30/5/1393

 لسه آفرگشایی بدون تاریخ میباشد.جدول رویداد ج 

  از اوراق فیات دیگر اوراق موجود نیست. جزءآفرهای شرکت بازنده به 
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 عدم تحویلی تضمینات ، مشاهده

که بیانگر تحویلی ، قرار بازرســی بخش تضــمینات شــرکت متذکره دربین دوســیه های قرارداد هیچ نوع اســناد

ین آن وقت روتیشن و سرپرستان  فعلی نتوانست به مسؤولوپال تضمین آفر باشد موجود نبوده ، که بعدازپرس 

( قانون 2) جزء( 29قرارداد که درماده ) اجرایراجع به تحویلی تضـــمین حســـن   همچنانارایه دارند ، و هیأت

( }فراهم 4تهیه وتدارکات )تضــمین آفر بارعایت مندرجات شــرطنامه دراحوال ذیل  مســترد نمی گردد ، فقره )

ضمی شرطنامه ازطرف داوطلب برنده{ .  اجراین نکردن ت سفانهقرارداد مطابق مندرجات  شرطنامه  متأ مطابق 

 توسط شرکت برنده نگردیده است . بانکباشد موجود نبوده  ، وتحویل  ءاجراءتضمین  نشاندهندهاسناد که 

 و نواقص سیستم تدارکاتی کم کاریاهده، مش

در موافقتنامه درج گردیده است 10/5/1394و ختم قرارداد  10/5/1393نظربه بازرسی اسناد پولی تاریخ شروع  

مطابق  بنأبوده است  29/7/1393ثبت و منظوری کمیسیون خاص تدارکات  6/8/1393اما  موافقتنامه آن بتاریخ 

( 2.2.2ماده ) "( ماه12و عقد قرارداد به مدت یکسال ) یبعد از منظور"( تاریخ انفاذ قرارداد: 2.1شرطنامه ماده )

به مدت یک "( تاریخ مورد نظر تکمیل: 2.3ماده ) "از تاریخ منظوری و عقد قرارداد"خدمات:  اجرایتاریخ آغاز 

 . "( ماه12سال )

 غازمنظوری و قد  قرارداد تاریخ آ باال ذکر 28/7/1394و ختم قرارداد 29/7/1393 مؤرخ ع که در  طوری

ی انجنیرآمریت تسهیالت و پیشنهادو 1394 /30/2 مؤرخ( 4/284نمبر ) 8گردیده، شرکت نظر به  فورم 

کارپروژه و دردرمو 28/2/1394تاریخی  یل  یأت تعیینتکم یابی   ه مدت قرارداد)ارز ماه ، در 12که   )

ـــود که 365مجموع ) ـــته که در فی روز مبلغروز ( 150مدت )( روز میش  – 425860 /کم کاری داش

 .  میشودافغانی  - 63879000/در مجموع مبلغ ،افغانی

 است . نمودهقناعت  و کاستی هایموجود مرجع مربوطه ابرازبه نواقص  پاسخ مرجع :

( 3697000( افغانی کم کاری ، ومبلغ )63879000مبلغ ) ، تاشودمیبه قول اردوی محترم هدایت داده : سفارش

کالت فوق الذکر و جهت رفع چالش و مشتحصیل را از سلیمان بهیر  افغانی -67576000مبلغ / جمعاً ،تضمین آفر

 اقدامات عملی را روی دست گیرند. 

   گردیده است. سیستم تدارکاتیو نواقص موجود باعث ضعف مشکالت ، (16مشاهده)

با شــرکت تجارتی پامیر  1393عراده وســایط کثافات کش نوع کاماز تریک تانکر ســال (  18 ) قرارداد خریداری

 نی عقد گردیده است.افغا -98000000/استریملین به مبلغ مجموعی
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  ست اما کمیسیون تدارکات خاص به تاریخ شروع و ختم قرارداد درج نگردیده ا منظور  5/6/1393تاریخ 

 کرده است.

 .اعالن برندگی جهت آگاهی عامه صورت نگرفته است 

  . اصل شرطنامه که توسط مرجع منظور شده است در دوسیه موجود نیست 

 ایی استفاده شده است بدون تاریخ و شماره صادره میباشد.استعالم های که جهت نرخگیری ابتد 

 ـــرکت تجارتی علی بارک به مبلغ مجموعی موتر برنده  (23) افغانی برای -136978000/در دور اول ش

ست بعداَ شده که جهت بلند بودن قیمت به  شده ا سیون تدارکات خاص راجع  جهت منظوری به کمی

سناد سپرده شده است تمام ا  یت پامیرمسؤولبخاطریکه دور اول در دوسیه موجود نیست  اعالن مجدد 

شتراک کرده بود. ستریملین نیز در دور اول ا ضوع  3/3/1393نظر به گزارش ارزیابی به تاریخ  بعداَ  ا مو

سایط از  ست که تعداد و شده ا سپرده  عراده کاهش یافته و قیمت ( 18) عراده به (23)به اعالن مجدد 

 افغانی تجدید شده است. -104752000/افغانی به مبلغ -138004000/تخمینی آن مبلغ

  . اعالن دور دوم در دوسیه موجود نیست 

  ــتریملین به ــرکت پامیر اس ــت ش ــط  -99995002/مبلغ مجموعیدر نخس افغانی برنده بوده بعداً توس

سیون تد شده به مبلغافغانی  -1995002/مبلغرکات خاص اکمی  دعقد قراردا افغانی -98000000/کم 

ست. یر در ورق مشخصات قرارداد نیز رونما گردیده است ولی ورق جدید که یکه این تغ صورت گرفته ا

 میباشد. مسؤولشخص  امضاءبدون مهر و  بودهداد رضمیمه قرا

  شـده اسـت مبلغ تعیینگذشـته معیار در شـرطنامه که جهت کارکرد شـرکت ها از یک الی پنج سـال     

افغانی ارایه کرده اســت که این  -41549891/ولی شــرکت برنده مبلغافغانی میباشــد  -150000000/

میباشد و یک  205در قول اردوی  1392مبلغ تحت سه قرارداد میباشد که دو قرارداد آن مربوط سال 

شد به مبلغ صرف یک ورق میبا سی که  ست ارایه  -83536531/قرارداد دیگر آن به زبان انگلی افغانی ا

 کرده است.

 ــرطنامه معیاری به مبلغتوانایی مال ــرکت از عزیزی  تعیینافغانی  -20000000/ی نظر به ش کرده که ش

ساب خود را مبلغ صورت ح ست 29/4/1393به تاریخ دالر  -2465954/بانک   در حالیکه ، ارائه نموده ا

سه شایی به تاریخ  جل سه روز بعد از  25یعنی دایر گردیده ،  5/4/1393آفرگ شایی جل ده وارایه نمآفرگ

  است.

 ارایه نشده است . نیز به هیئت اسناد گمرکی و حواله های پولی آن 
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  عدم تحویلی تضمینات، مشاهده

ــناد ــیه های قرارداد متذکره هیچ نوع اس ــرکت متذکره دربین دوس ــمینات ش ــی بخش تض که بیانگر ،قرار بازرس

شد موجود نبوده ، که بعدازپرس وپال  ضمین آفر با سؤولتحویلی ت ستان  فعلی ین آن وقت روم سرپر شن و  تی

ست به  سن   همچنانارایه دارند ، و هیأتنتوان ضمین ح  جزء( 29قرارداد که درماده ) اجرایراجع به تحویلی ت

( 4( قانون تهیه وتدارکات )تضمین آفر بارعایت مندرجات شرطنامه دراحوال ذیل  مسترد نمی گردد ، فقره )2)

ــمین  ــرطنامه ازطرف داوطلب برنده{ . قرارداد مطابق  اجرای}فراهم نکردن تض ــفانهمندرجات ش مطابق  متأس

سناد که  شاندهندهشرطنامه ا ضمین  ن شد موجود نبوده  ، وتحویل  اجراءت شرکت برنده نگردیده  بانکبا سط  تو

  است .

 ه است .مرجع مربوطه ابراز قناعت نمود به نواقص موجوده پاسخ مرجع :

شرکت تجارتی پامیر  از تضمین آفر(  000.520.3)مبلغ که شود،میبه قول اردوی محترم هدایت داده : سفارش

که در فوق به جزئیات به آن تذکر گردیده است، مشکالت موجود  نواقص ودر جهت حل تحصیل ،  استریملین

 اقدامات عملی را روی دست گیرند. 

 گردیده است.  سیستم تدارکاتیسبب ضعف مشکالت نواقص و ، ( 17مشاهده)

س  سال مالی قرارداد  سولری گارد تاور های امنیتی چهار اطراف و محل نوکریوالی برای  ستم  شرکت  1394ی با 

 افغانی عقد گردیده است . -14654810/ساختمانی عطایی با مبلغ مجموعی

 . تاریخ شروع و ختم قرارداد درج قرارداد نشده است 

 .اعالن برنده به نشر نرسیده است 

 نظور گردیده است موجود نیست .اصل شرطنامه که توسط اداره م 

  از اوراق فیات موجود نیست . جزءآفر شرکت بازنده به 

 . استعالم که جهت نرخگیری ابتدایی صادر شده بدون تاریخ شماره صادره میباشد 

  ستتمنت بانکی به تاریخ شرطنامه ،دالر ارایه گردیده -161000/مبلغ 19/9/1393ا صدور   ،یعنی قبل از 

 ارایه گردیده است . 19/9/1393صورت گرفته است اما صورت حساب بانکی   21/1/1394 مؤرخاعالن 

  (عطالتعدم وضع جرایم تأخیر )، مشاهده 

فقتنامه انظربه بازرسی اسناد مالی وتطبیق آن تاریخ شروع و ختم قرارداد در موافقتنامه درج نگردیده است اما  مو

و  یبعد از منظور"( تاریخ انفاذ قرارداد: 2.1مطابق شرطنامه ماده ) بنأثبت گردیده است  28/2/1394آن بتاریخ 

ماده  "از تاریخ منظوری و عقد قرارداد"خدمات:  اجرای( تاریخ آغاز 2.2.2ماده ) "عقد قرارداد به مدت چهار ماه
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ریان کار در صورت توقف در ج": تأخیر( جریمه 3.8.1و ماده ) "مدت چهار ماه "( تاریخ مورد نظر تکمیل: 2.3)

( فیصد از قیمت مجموع قرارداد طور 0.10( و )0.05مبلغ بین ) تأخیریا تأخیر در کار پروژه در مقابل هر روز 

جریمه از متعهد اخذ میگردد و هرگاه متعهد نتواند مطابق شرایط قرارداد احجام مندرج قرارداد را بوقت و زمان 

الی پنج  تأخیرقانون تدارکات فسخ میگردد و حد اکثر جریمه  (58( ماده )4) جزءنماید مطابق  ءاجراءمعینه آن 

 "فیصد از قیمت مجموع قرارداد عقد شده میباشد.

  میباشد شرکت باساس درخواست تمدید  28/6/1394ختم قرارداد تاریخ و  28/2/1394تاریخ شروع

ه بعد از تمدید تاریخ ( روز تمدید داده شده است ک45زمانی کار را نموده که در خواست ایشان به مدت )

جنس اکمال وجابجا  15/9/1394 مؤرخ( 15/1شماره ) 8بوده، قرار مالحظه فورم  13/8/1394تکمیل کار 

روز  (31)مجموع  افغانی -14655/مبلغروز عطالت دارد ، که در فی روز   (31)گردیده که در مجموع 

 میباشد.  افغانی - 454305 /مبلغ

 است . نمودهقناعت  بودی های فوق مرجع مربوطه ابرازو کمبه نواقص  پاسخ مرجع :

 نتیجه گیری

افغانی تضمین افر وضع گردد ، استعالمیه ها با نمبرصادره  363000عطالت و مبلغ  ( افغانی454305)مبلغ  

یخ نبوده ، تار دصادر نگردیده ، اعالن برندگی صورت نگرفته است ، اصل شرطنامه دربین اسناد موجو رسماَوتاریخ 

، موجود نبوده استگنجانیده نشده است ، آفر داوطلبان غیر واجد شرایط  قرارداد موافقتنامه در کار ختم شروع و

 قبل ازشرطنامه صادرگردیده است  . (Bank Statmentافزون بر آن صورت حساب بانکی )

افغانی  -363000/و مبلغ عطالت ( افغانی454305مبلغ )تا  ،شودمیبه قول اردوی محترم هدایت داده :  سفارش

نواقص و در جهت حل تحصیل ، را از شرکت ساختمانی عطائی افغانی  – 817305مبلغ / جمعاًتضمین افر 

 اقدامات عملی را روی دست گیرند و به اداره عالی بررسی اطمنیان دهند. مشکالت موجود 

   گردیده است. سیستم تدارکاتیکه سبب ضعف مشکالت نواقص و (، 1۸مشاهده)

قرار بازرسی قرارداد ترمیمات حفظ و مراقبت برق و ایرکندیشن های بارک ها و خارج گارنیزیون شامل کندک 

 205قول اردوی  1393های اول، دوم، سوم، ششم و هفتم قوماندانی جلب و جذب لوای چهارم برای سال مالی 

 افغانی عقد گردیده است. 23000000اتل قندهار با شرکت ساختمانی نوروز افغان به مبلغ مجموعی 
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 ست شروع و ختم قرارداد درج نگردیده ا شرایط ،  تاریخ  درحالیکه برای انجام فعالیت ها مدت وزمان در

شرطنامه مفهومی  شروع و یقرارداد به جبران خساره درج میگردد ، اگرتاریخ ها انجام درج نگردد مواد 

 ندارند .

 ره صادره میباشد ، تثبیت قیمت تخمینی به صورت شفاف استعالم نرخگیری ابتدایی بدون تاریخ و شما

 میگردد . تعیینضروری بوده بخاطریکه تمام معیارات درشرطنامه به همان اساس  یک امرحتمی و

  در مجموع گزارشـــات ارزیابی بدون تاریخ میباشـــد معلوم نیســـت که تاریخ گزارش ارزیابی چی زمان

درج نکرده  امضاءو تاریخ آن را در پهلوی  امضاءی چی زمان میباشد چون هیئت ازریابی و هیئت تدارکات

 است .

  دوسیه موجود نبوده است . فایلشده باشد درداخل  تأییداصل شرطنامه که از طرف مرجع 

 ( ( قانون تهیه وتدارکات ) اداره مکلف 43اعالن برندگی جهت آگاهی  صــورت نگرفته اســت ، طبق ماده

 یق رسانه های همگانی طبق طرزالعمل تدارکات نشرنمایند .آمراعطا ازطر تأییداست بعد از

 .جدول رویداد جلسه آفرگشایی بدون تاریخ میباشد 

  از اوراق فیات دیگر اوراق موجود نیست. جزءآفرهای شرکت بازنده به 

 عدم تحویلی تضمینات، مشاهده

ــیه های قرارداد متذکره ه ــرکت متذکره دربین دوس ــمینات ش ــی بخش تض ــنادقرار بازرس که بیانگر ،یچ نوع اس

شد موجود نبوده ، که بعدازپرس وپال  ضمین آفر با سؤولتحویلی ت ستان  فعلی م سرپر شن و  ین آن وقت روتی

ست به  سن   همچنان ارایه دارند ، و هیأتنتوان ضمین ح  جزء( 29قرارداد که درماده ) اجرایراجع به تحویلی ت

( 4مندرجات شرطنامه دراحوال ذیل  مسترد نمی گردد ، فقره )( قانون تهیه وتدارکات )تضمین آفر بارعایت 2)

ــمین  ــرطنامه ازطرف داوطلب برنده{ .  اجرای}فراهم نکردن تض ــفانهقرارداد مطابق مندرجات ش مطابق  متأس

سناد شاندهندهکه یشرطنامه ا توسط شرکت برنده نگردیده  بانکباشد موجود نبوده  ، وتحویل  ءاجراءتضمین  ن

 است .

   در اجرای پروژه  کم کارینواقص تدارکاتی و ، مشاهده 

در موافقتنامه قرارداد به مدت یکسال درج گردیده است اما  17/5/1395و ختم قرارداد  17/5/1394تاریخ شروع  

بعد از "( تاریخ انفاذ قرارداد: 2.1مطابق شرطنامه ماده ) بنأثبت گردیده است  17/5/1394فقتنامه آن بتاریخ امو

از تاریخ منظوری و عقد "خدمات:  اجرای( تاریخ آغاز 2.2.2ماده ) "و عقد قرارداد به مدت دوازده ماه یمنظور

 "قرارداد به مدت دوازده ماه
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 ( 76/330شماره ) 7-افغانی و م - 7561644 /مبلغ 9/9/1394 مؤرخ( 711شماره ) 16-قرار مالحظه م

( ماه 12که مدت قرارداد)ختم کرده است  9/9/1394ترتیب گردیده است یعنی تاریخ  9/9/1394 مؤرخ

( روز که درفی روز مبلغ 365افغانی تقسیم )  -23000000یعنی مبلغ/ ( روز میشود 365، در مجموع )

روز  248در مجموع  ،که در مجموع هشت ماه و هشت روز کم کاری داردافغانی میگردد -63013.6/

 وروز افغان قابل تحصیل میباشد. افغانی از شرکت ساختمانی ن 15627397جمعاً مبلغ 

 است . و کاستی های فوق مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده به نواقص پاسخ مرجع :

 نتیجه گیری

نمبرصادره  ستعالمیه ها بدونوضع گردد ، ا ( تضمین آفر 640000)کم کاری، مبلغ  ( افغانی15627397مبلغ )

شرطنامه دربین اسناد  اصل الن برنده به نشر سپرده نشده است،است ، اع صادر نگردیده رسماً می باشد و تاریخ و

م درموافقتنامه درج نگردیده است و آفر داوطلبان غیر واجد شرایط موجود نبوده ، تاریخ شروع وختموجو نبوده 

 . است

 ( تضمین 640000( افغانی عطالت ومبلغ )15627397به قول اردوی محترم هدایت داده شود ومبلغ ): سفارش

ازشرکت تحصیل ، نواقص ومشکالت موجود درنظر گیرند ، مشکالت موجوده  افغانی -16267397جمعا مبلغ/ آفر

 مرفوع سازند . آیندهرادر

   نواقص و مشکالتی که باعث ضعف  سیستم تدارکات گردیده است.، (19مشاهده)

سی قرار صب ، ترمیم ، جابجا نمودنقرار بازر شن ( باب180، حفظ و مراقبت )داد ن سیار و )ت ( باب 23اب های 

شاور دار40) کانکس شغال( 20) ،( پایه دستشویی20) ،( فوت  شروع و  آ دانی مرکز تعلیمی قول اردو که تاریخ 

ست به مبلغ ساختمانی ینگ فالور عقد گردیده  با افغانی -19062000/ختم درج  موافقتنامه نگردیده ا شرکت 

 اشد:، که دارای نواقص و مشکالت ذیل می باست

  شرایط ست ، درحالیکه برای انجام فعالیت ها مدت وزمان در شروع و ختم قرارداد درج نگردیده ا تاریخ 

ساره درج میگردد ، اگرتاریخ ها شرطنامه مفهومی  یقرارداد به جبران خ شروع وانجام درج نگردد مواد 

 ندارند .

 بیت قیمت تخمینی به صورت شفاف استعالم نرخگیری ابتدایی بدون تاریخ و شماره صادره میباشد ، تث

 میگردد . تعیینیک امرحتمی وضروری بوده بخاطریکه تمام معیارات درشرطنامه به همان اساس 
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  در مجموع گزارشـــات ارزیابی بدون تاریخ میباشـــد معلوم نیســـت که تاریخ گزارش ارزیابی چی زمان

درج نکرده  امضاءیخ آن را در پهلوی و تار امضاءمیباشد چون هیئت ازریابی و هیئت تدارکاتی چی زمان 

 است .

  دوسیه موجود نبوده است . فایلشده باشد درداخل  تأییداصل شرطنامه که از طرف مرجع 

 ( ( قانون تهیه وتدارکات ) اداره مکلف 43اعالن برندگی جهت آگاهی  صــورت نگرفته اســت ، طبق ماده

 بق طرزالعمل تدارکات نشرنمایند .آمراعطا ازطریق رسانه های همگانی ط تأییداست بعد از

 باشد. جدول رویداد جلسه آفرگشایی بدون تاریخ می 

 از اوراق فیات دیگر اوراق موجود نیست. جزءبه  (زندهآفر داوطلبان غیر واجد شرایط )با 

  در پروژه کم کارینواقص سیستم تدارکاتی و ، مشاهده 

  بعد از منظوری بتاریخ  گردیده است، ولیختم آن درج ن تاریخ شروع ودر موافقتنامه قرارداد

شرطنامه توسط شرکت خانه پری گردیده است که تعدیالت و ترمیم  ،ثبت گردیده است 19/8/1394

 مواد شرایط عمومی قرارداد چنین تذکر داده است:

 ( تاریخ آغاز 2.2.2در ماده )ورد ( تاریخ م2.3.5خدمات از تاریخ منظوری و عقد قرارداد ، ماده ) اجرای

طور  1/9/1394 مؤرخ (650)شماره  16-نظر تکمیل: مدت شش ماه میباشد ، مبلغ قرارداد ذریعه م

منظور و ثبت  19/8/1394مکمل پرداخت گردیده است ، اما نظر به مالحظه اسناد قرارداد بتاریخ 

 مؤرخ( 1شماره ) 8درج فورم  و 17/4/1394 مؤرخ( 28( نمبر )4، قید و ثبت فورم )گردیده 

-قید و جمع گردیده است و م 27/8/1394 مؤرخ( 777شماره ) 7گردیده است، فورم  30/8/1394

بدین معنی که منظوری وعقد قراردادبتاریخ  پرداخت گردیده است . 1/9/1394 مؤرخ( 650شماره ) 16

( روز میشود 180( ماه ، در مجموع )6که مدت قرارداد)صورت گرفته ومکمل پرداخت  19/8/1394

افغانی میگرددکه  -105900( روز که درفی روز مبلغ /180افغانی تقسیم )  -19062000مبلغ/  یعنی

 -18214800( افغانی جمعا مبلغ/105900روزضرب ) 172( روز کم کاری دارد، در مجموع 172)

 .رکت ینگ فالور قابل تحصیل میباشدافغانی از ش

 (470000)و مبلغ ( افغانی کم کاری18214800لغ )مبشود، تا میبه قول اردوی محترم هدایت داده : سفارش

 تحصیل، و در جهت حل  ساختمانی ینگ فالورشرکت  ازافغانی -18684800مبلغ/ جمعاً ،فرتضمین آ افغانی

 ی که در فوق به آن تذکر بعمل آمده است، اقدامات عملی را روی دست گیرند. نواقص و مشکالت

 



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

198     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

 .طبخ نان شرکت داخل قول اردو کنترول عینی از نا نوای ، (2۰مشاهده )

ـــاعت   29/5/1396 مؤرخالیوم  قبل از ظهر در حالت پخت نان کنترول عینی از نانوایی قول اردوی  10:00به س

ارتباطی محترم دگروال زرگل مدیر تفتیش،  آیندهاتل مربوط وزارت محترم دفاع ملی بحضـــور داشـــت نم 205

اتل، تورن بشیر احمد آمر اعاشه گانیزیون، و محترم جگرن  205دگروال محمد سالم مدیر لوژستیک قول اردی 

ــول ر ــاهده فییس هئئغالم رس ــت قرار ذیل زت معاینه همان تاریخ کنترول عینی و مش ــورت گرفت اس یکی ص

 : میباشد

که  نان تعداد پنج قرص،  ، نظر بمشـــاهدههئیت موظف از نان وایی دیدن بعمل آورد ،درحالت پخت نان .1

مصروف پخت در نانوایی  افرادیکه افزون بر آن پوره نکرد ، وزن یک کیلو را باشد،لوگرام یک کی میبایست

 ملبس با یونیفورم کار گری نبودند. نان بودند،

سه نوع  .2 صورت می گرفت ، آرد جهت پخت و پز نان از  ستفاده  شرایط  همچنان ا کیفیت آرد نیز مطابق 

و مهر  باید آرد غنی شــده، می گردید،ه از آن نان طبخ ک آرد "قرارداد که چنین در نظر گرفته شــده ، 

 به مشاهده نرسید .  شواهد، که چنین اسناد و یا  "را داشته باشد صحت عامه وزارت  یدتأئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به منظور تبخ نان از چندین نوع آرد که از کیفیت آن نیز  ،در تصاویر فوق مالحظه می گردد (،75و  74تصویرشماره)

 د ، مورد استفاده قرار گرفته است مینان درست صورت نمیگیرحصول اط
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و با لباس  ،مشغول وظیفه اند مورفیپرسونل وکارمندان نانوایی که بدون یون ،(76تصویرشماره)

 مخصوص به منظور مراعات نمودن حفظ الصحه ، ملبس نمی باشند.

 است . از قناعت نمودهیافته ها و کاستی های موجود ابر بهبخش مربوطه  پاسخ مرجع:

 نتیجه گیری

 ،نظر به شـــرایط کم در نظر گرفته می شـــود، وزن نان  می گرددرد اســـتفاده چند قســـم آ پزنان از درپخت و

 . مشغول کار می باشندیونیفورم بدون کارمندان نانوائی 

 از ،تقویه ها راادتطبیق قرارد بخش نظارت ازتا  ،شودمیهدایت داده  اتل 205 به قول اردوی محترم:  سفارش

پخت نان  در و برای کارکنان نانوائی یونیفورم مخصوص در نظر گیرد،،  بعمل آورد کمبود وزن نان جلوگیری

 .بق شرایط قرارداد عقد گردیده استمطا استفاده شود که یازآرد

 .نگرفتن شرایط قرارداد نظر وضع عطالت ها ودر دقت درعدم ، ( 21مشاهده)

طور دقیق مطابق شرطنامه  جرایم تأخیر 1394و 1393سال  سناد مالی وحواله های قراردادبازرسی ا قرار    

در تمام حواله های پولی درخواستی و انوایس که توسط شرکت ارایه گردیده و سنجش نگردیده است،  محاسبه

از شرطنامه ها ی ، درتعدادرا ترتیب نماید( 8) ت آن فورمیتا شعبات عایده برو نبوده،موجود باشد به ضمیمه 

( صورت  طپرداخت ها نیز به همان شکل )طی یک قس میبایست عنوان نموده کهط یک قس تسلیمی جنس را در
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انه پرداخت ها صورت گرفته است، افزون جداگ طی چندین حواله طور جنس اکمال و طبه چندین قس ، ولیگیرد

، اسناد حامی آن به ضمیمه  گرددرول البراتوار ها کنت یک تعداد قرارداد هایکه دراکمال مواد باید چک و بر آن

بدون موجودیت اسناد که در شرایط مندرج شرطنامه درج گردیده است پرداخت ها صورت  موجود نبوده،حواله 

 نگردیده است . پیشنهاددرجریان پرداخت به مقام قول اردو  وگرفته است ، 

 است . نمودهقناعت ابراز  نواقص و کاستی های فوق بخش مربوطه به پاسخ مرجع :

 اجراءهیچ حواله شرکت بدون موجودیت انوایس  ، تاشودمیبودجه هدایت داده  بریاست محترم مالی و: سفارش

طبق شرایط قرارداد به  را حامی اسناد جرایم )عطالت( دقت کامل نمایند، عالوه بر آن در قسمت وضع و نگردد،

موجود  اقساط باید اخذ گردد و احکام مقام قول اردو راجع به پرداخت ،هضمیمه حواله نمایند ، قبل ازترتیب حوال

 باشد .

  واقعی تثبیت احتیاج غیر(، 22مشاهده)

صورت  ها نیازمندی تثبیت احتیاج طوردقیق مطابق به سقف تشکیالتی ومالحظه رسید، بدرجریان بازرسی     

 ) ،دتاریخ ندار وصادرنگردیده  رسماًی صورت گرفته که غرض تثبیت نرخ گیری ابتدائهای  نگرفته است، استعالم

 بوده است ، اکماالت به مناصفه تثبیت احتیاج و ترتیب شده ازطرف شعبه عایده غیرمعیاری ( اسناد اکثریت

وردن قمیت تخمینی بدون ، جهت به دست آابتدائی تعالم های نرخ گیریاس،  انجام گردیده است ،شده قرارداد

 .دره و کاپی جواز شرکتها بوده است تاریخ ، شماره صا

 نواقص وکاستی های فوق ابراز قناعت نموده است .بخش مربوطه به  پاسخ مرجع:

نیازمندی  برویت سقف تشکیالتی و تثبیت احتیاج خویش را شود، تامیبه قول اردوی محترم هدایت داده : سفارش

ارسال خارج از قول اردو که  ها استعالمرت گیرد ، صو خودداری اجراأتهمچو  از آیندهدردقیق ترتیب نماید، تا 

 .رسماً صادرگردد، در غیر آن مدار اعتبار نمی باشدباید  ، میگردد

 دیت بخش نظارت ازتطبیق قراردادهاموجوعدم ، (23مشاهده)

ت نظار منظور به ءاتل بخش جداگانه(  205م )در قول اردوی محتر ،معلومات شعبات مربوط بازرسی و قرار    

یت شفاف جهت تحقق اهداف تعین شده و ، اجناس و خدماتکیفیت  از تطبیق قراردادها ، کنترول ازطی مراحل و

 موجود نبوده است . روند تدارکاتی
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 قناعت نموده و ، مرجع مربوطه ابرازبه عدم موجودیت بخش جداگانه نظارتی به سطح معاونیت پاسخ مرجع:

 نظارت میگردد . جداگانه وربخش ط که توسط هر اظهار داشته اند،

 ،ایجادی محترم یک بخش جداگانه نظارتی که به سطح قول اردو، شودمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

 ظارت نمایند.معین نزمان  به وقت و را پرداخت ها و پروژه ها تطبیق روند تا

 بودجه. کنترول داخلی آمریت مالی و مشکالت سیستم، (24مشاهده)

 روند ، تا ازنظارتی موجود نبوده ءبخش جداگانه ودجه،ب آمریت مالی و به بازرسی سیستم کنترول داخلینظر   

توسط تفاوت  یا و نواقصهیچ نوع  1394الی  1393طی سالهای  در بعمل آید،طی مراحل اسناد تادیاتی نظارت 

ی یک تعداد نواقص وکاستی ها جریان بازرسی حواله های پول ، که دربخش مربوطه بیرون نویس نگردیده است

 بخش محترم مرفوع میگردید که نگردیده است  . موجود بوده ولی توسط کارمندان آن

 است . نمودهقناعت یافته ها و نواقص موجود ابراز  بخش مربوطه به  پاسخ مرجع :

رمندان مسلکی شودکه دربخش نظارت آمریت  محترم مالی وبودجه کامیوزارت محترم هدایت داده به : سفارش 

مشکالت موجود درسیستم  آیندهدر تا مالی مهارت کامل داشته باشد استخدام ، که درمحاسبه وطی مراحل اسناد

 مالی مرفوع گردد.

 سیستم کنترول های داخلی بخش تدارکات 2.24

 معیارات درترتیب شرطنامهعدم رعایت ، (26مشاهده )

برای ترتیب شرطنامه ها نظربه مشخصات 1394لی ا 1393به معلومات شعبات ذیربط درطی سال های  نظر 

، ساختمان ، خدمات مشورتی وغیرمشورتی معیارات درنظرگرفته اعم از اجناس شده قرارداد عقد ، در هرتخنیکی آن

 نشده است .

درترتیب شرطنامه از معیارات استفاده صورت نگرفته ، به این معنی که شرطنامه توسط  اشخاص غیرمسلکی 

 است ، ودراین عرصه هیچ نوع آموزشها ی مسلکی را نگرفته است.ساخته شده 

 یافته ها و مشاهدات فوق ، مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است . به  پاسخ مرجع:

احکام  قانون و مواد ،مطابق معیاراترا شرطنامه تا  شودمیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده : سفارش

 ایند. طرزالعمل تدارکاتی ترتیب  نم



 
 

دفاع ملی       گزارش تفتیش عملکرد وزارت  /اداره عالی تفتیش  

202     

 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی  

 

 قلمی در دفاتر ۀاستفاد، (27مشاهده)

تخصیص داده قرارمعلومات شعبات مربوطه بخش تدارکات قول اردو  برای نگهداری دارایی های ثابت وجوه مالی 

مشخص در رابطه به ثبت آن موجود نمیباشد و دردفاتر قلمی ثبت وتوزیع آن صورت  نشده است و کدام دیتابیس

بخش های مربوطه بازرسی گردید ، توسط هیچ بخش نظارت وکنترول نگردیده بود ،   ترگرفته است ، طوریکه دفا

ادویه سفید کننده نیز استفاده  و بوده متذکره شماره گزاری ، تعداد اوراق قید ونشانی شد نبوده بلکه قلم خور دفاتر

 گردیده است  .

 . است قناعت نموده فوق الذکر ابراز شعبات مربوط به نواقص پاسخ مرجع:

 شود که برای ثبت دارائی های ثابت خویش یک دیتابیس ایجاد نمایند،میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

ازاستعمال ، ردیمیگصورت قلمی استفاده  دفاتردردخل وخرچ آن نظارت صورت گیرد ، درصورتیکه  از وربع وار

 نشانی شدگردد. دفاترشماره گزاری و ادویه غلطی جلوگیری و

 داخلی کنترول موجودیت میکانیزم سیستمعدم ، (2۸اهده )مش

قرار بازرسی سیستم کنترول بمالظه رسید که درموجودیت چندین بخش وطی مراحل اسناد تدارکاتی یک 

میکانیزم سیستم کنترول داخلی منظم مطابق معیارات ترتیب وتنظیم نگردیده است ، درکل ریاست اکمال 

هرفرد مطابق به آن تنظیم  وظایف هربخش و ه وظایف مشخص نداشته است تاوخریداری مرکزی وساحوی الیح

قراردادها  گردد ، سیستم متذکره طبق اصل )اقتصادیت ، مفیدیت و مؤثریت( به پیش برده نشده است تعداد از

احل درمشاهدات جداگانه تنظیم گردیده است ترتیب و طی مر ،نشدهکه تفاوت دارند ویابه وقت وزمان آن پروسس 

 سیستم کنترول داخلی فعلی جوابگو نبوده است . بناً نگردیده است، 

 است . قناعت نمودهکنترول داخلی ضعف  یافته ها و مشاهدات پیرامون به مرجع مربوطه پاسخ مرجع :

 به  ،یت پذیر را ایجاد نمودهمسؤولیک میکانیزم کارا و تاشود میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده : سفارش 

فعالیت  آنمطابق به  هرفرد ازکارمندان ریاست اکمال وخریداری درقول اردو الیحه وظایف را ترتیب و هربخش و

 تنظیم نمایند . های خویش را

  .ارزیابی بدون در نظر داشت معیار برای اشخاص واجد شرایط هیأت تعیین، (29مشاهده )

ی و آفر گشایی )تخنیکی، صحیه، اعاشه، محروقات، ممر( ارزیاب هیأت تعییننظربه معلومات شعبات مربوطه برای  

شعبات مختلفه  پیشنهاد، صرف به اساس نوع معیارها درنظرگرفته نشده استهیچ  1394و1393طی سالهای 
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( 39) شماره گردیده است ، درحالیکه طبق حکم تعیینوحکم مقام محترم قول اردو برای مدت سه ماه )یک ربع( 

ماده سوم قانون ( 19) جزءپروسه تدارکاتی مطابق  برای هر ارزیابی آفرها را هیأتاداره  طرزالعمل تدارکاتی )

 مینمایند(. اشخاصیکه دارای تجربه کافی باشد در نظر گرفته می شود.  تعیین

 قناعت نموده است .یافته های فوق مرجع مربوطه ابراز  در مورد  پاسخ مرجع:

 هیأت ،مطابق مواد قانون واحکام طرزالعمل تدارکات تا فشودمیایت داده به وزارت محترم دفاع ملی هد:  سفارش

 نماید.  تعیینبرای هرپروسه تدارکاتی طورجداگانه  ارزیابی را

  مشخص در بخش تدارکات .عدم موجودیت دیتابیس ، (3۰مشاهده )

کاتی یک دیتابیس واحد بخش تدار اتل(  205 ) ی محترمقول اردو همعلومات شعبات مربوط جریان بازرسی و در 

افزون ،  تا معلومات پیرامون داوطلبان و قرارداد ها در آن درج و ثبت گردد د،مربوطات خویش ندار مشخص در و

عدم تطبیق قرارداد ها نیز طور دقیق اگاهی ندارند، طی سالهای متذکره برای متحدالمال های  تطبیق و ازبر آن 

نرا که آیموارد ترم مالیه پیرامون محرومیت شرکت ها ، هیچ نوع دیتابیس یااداره محترم تدارکات ملی و وزارت مح

 علم آوری نموده باشد موجود نبوده است.تعقیب و از عدم محرومیت  رسماً

 . نموده استقناعت  پیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش ابراز  بخش های مربوطه پاسخ مرجع:

به سطح آمریت  محترم یک دیتا بیس مشخص که  شودمیداده به وزارت محترم دفاع ملی هدایت : سفارش

تا بتواند به اسرع وقت پروسه را طی مراحل  وبه اساس آن نظارت صورت گیرد ، موجودیت  نموده وجوابگو ایجاد

شرکت هایکه شامل لست سیاه گردیده  ، ازچگونگی عقد ، تطبیق وعدم تطبیق قرارداد ها  به اسرع وقت معلومات 

 ارایه بدارند .داشته و

 .رهنمود تدارکاتی موجودیت پالیسی وعدم ، (31مشاهده)

اتل دربخش تدارکاتی از تأسیس الی اکنون هیچ نوع  205نظربه معلومات شعبات مربوطه، درقول اردوی محترم 

 نانچهچاست ،  نگردیدهرهنمود تدارکاتی وپالیسی تدارکاتی مطابق به قانون تدارکات وطرزالعمل تدارکات ترتیب 

که درقانون وطرزالعمل تدارکات موجود نبوده است برا ی روشن شدن بهتر چنین موضوعات یک ترتیب یموارد

پالیسی ویارهنمود تدارکاتی یک امرضروری وحتمی پنداشته میشود ، طورمثال طی مراحل قرارداد که بعد از 

ه کمیته های تدارکاتی که به سطح قول ارزیابی به مشاوریت حقوقی بدون کدام اعتراض  ارسال میگردد ، یا ب
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است صرف ضایع نمودن  نگردیدهاردوی  محترم ایجاد گردیده وهیچ نوع دست آورد یااصالحات درپروسه ایجاد 

 وقت ومعطل ساختن پروسه بوده است .

 قناعت نموده است . ابراز هیافته های فوق مرجع مربوطدرمورد  پاسخ مرجع :

ون یشود که برای ترتیب پالیسی ورهنمود تدارکاتی یک کمیسمیفاع ملی هدایت داده به وزارت محترم د: سفارش 

 تخنیکی ایجاد و به اسرع وقت ترتیب نما یند ، تامشکالت موجوده مرفوع گردد. 

  ها قرارداد شامل دوسیهنشانی شد اوراق دقت در شماره گزاری وعدم ، (32مشاهده)

اری ها شماره گذ فایلتمام اوراق شامل  1393که درسال  هیأتالن کارقرار بازرسی دوسیه قرارداد های شامل پ

 هیأتینگ مشخص ترتیب نگردیده است ، صرف درگزارش ایلف، ویک  نشدهکنترولر وزارت محترم مالیه توسط ، 

 های فایلیک تعدا د  1394درسال  همچنانتعداد آن تذکر بعمل آمده است ، و  موافقتنامه قرارداد از ارزیابی و

راوراق( یها شماره گذاری ویک تعداد دیگر انها بدون شماره گذاری بوده است ، که احتمال سؤ استفاده )تغی قرارداد

ها  خریطهها نگردیده است در فایلدرآن متصوربوده ، آفر شرکت های بازنده طورمنظم به منظور حسابدهی درج 

به  شعبات قادر و نشدهغرض بازرسی ارایه  أتهیپرا گنده انداخته شده که حتی یک تعداد آن بدسترس  طور

 دریافت آن نگردیده اند . 

 قناعت نموده است .ابراز بخش مربوطه یافته ها و مشاهدات تفتیش درمورد  پاسخ مرجع :

ینگ طورمنظم فایلبه اساس شماره گزاری  های قرارداد ها را فایلشود تا میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

ورق  باره هر قلم سرخ دو بابا الترتیب  شعبات و نموده، بازنده را شماره گزاری های شرکت های برنده وترتیب آفر

 نمایند. ،طورجداگانه نشانی شدرا 

  .( داوطلبان Bank Statementتأئیدی صورت حساب ) عدم ، (33مشاهده)

 حظه رسید، صورت حساب )بمال 1394و 1393ی سالهای ط هیأتقراربازرسی قرارداد های شامل پالن کار 

از بانک مربوطه حصول اصمینان صورت گرفته و از تعدادی کثیر شرکت  داوطلبانیک تعداد  ( بانکی استتمنت

از بانک مربوطه حصول اطمنیان  بودن و سقم غرض صحت رسماًدوباره های که در داوطلبی اشتراک نموده اند، 

  ل نگرانی دانسته می شود.  صورت نگرفته است، که چنین اجراأت دوگانه قاب

 آن  وقت موجود نبوده است.  درکه مواد طرزالعمل تدارکاتی اندتحریر نموده  هشعبات مربوط پاسخ مرجع:
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ط وهای مرب بانکارزیابی از  هیأتشود که پیش ازتکمیل نمودن گزارش میبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

  .ازصحت بودن آن اطمینان حاصل نمایند پرسش بعمل آید و رسماَ ،مودهآن توانائی مالی ارایه ن که شرکت ها از

 تسلیمی تضمین آفرموجود نبودن اسناد ، شواهد و مدارک در مورد ، (34مشاهده)

، که اسناد مربوط اخذ میگردیدپول نقد  1394و1393درسال های  تضمین آفر ،به تحریر شعبات مربوط نظر    

بین  در اند، داوطلبی اشتراک نموده ه مستردی تضمین آفرها به شرکت های که دردوبار به تسلیمی پول نقد و

به صورت شفاف صورت گرفته و  یا پروسه واقعاًود نبوده ، تا معلوم میگردید که آاسناد طی سالهای متذکره موج

 خیر ؟.  مقدار آن مطابق شرطنامه بوده یا یا خیر ؟

ومعتمد  بوده نزد موصوف اسنادکه درآن وقت معتمد تسلیم  را ول نقدشعبات مربوط تحریر نموده پ پاسخ مرجع:

 موجود نبوده وتبدیل گردیده است  . نیز فعالَ 

شود که تضمین آفر شرکت های  اشتراک کننده بصورت میبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده سفارش : 

بخاطرحسابدهی شفاف  آیندهگیرد که در صورت رسماَضمانت بانکی ارایه واگرپول نقد هم باشد داد وستد آن 

 باشد .

  اسناد حمایوی شامل ) راپور پیشرفت کار پروژه و ژورنال روزمره (عدم موجودیت ، (35مشاهده)

 و بین اسناد در پیشرفت کار راپور ،های مربوطه صورت گرفته ءدرتمام قرارداهای حفظ ومراقبت که درمرکز ولوا

 هیأتروزمره به  ، همچنان ژورنالپرداخت صورت گرفته بمالحظه نرسیده است حواله های پولی که به شرکت ها

ست ساس ارایه نگردیده ا صرف به ا سناد متذکر هیأتی تأیید، تمام پرداخت ها  ه، پول سرکار بدون موجودیت ا

 .منجانب شرکت ها پرداخت گردیده است

 اشته است .قناعت دیافته های فوق ابراز بخش مربوطه در مورد   پاسخ مرجع :

بدون اسناد  پرداخت ها بدون اسناد حامی )ژورنال روزمره ( از شود، تامیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش 

ضوع پرداخت مدیریت  به وجلوگیری نمایند  حمایوی سی ،ها راتفتیش وظیفه دهند که مو از  و  همه جانبه بازر

  به اداره عالی تفتیش اطمینان دهند . هنتیج

 اتل (2۰5)   قول اردو داخلی در تفتیشارزیابی عملکرد ؛ (36ه)مشاهد

هیئت موظف ذریعه استعالم رسمی از بخش تفتیش داخلی وزارت پیرامون فعالیت ها و عملکرد آن بخش     

 مربوطه پرسش های ذیل را مطرح نمود تا برویت اسناد معلومات ارائه گردد :
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قرارداد طی مراحل  1394و  1393طی سالهای  ی محترمقول اردو آیا مدیریت تفتیش داخلی مربوط .1

 ؟معلومات دهند های عقد شده را بازرسی نموده یا خیر

، چه مقدار شده بازرسی صورت گرفته پالن منظوربه اساس کدام در صورت بازرسی دوسیه های قرارداد،  .2

قرارداد تحریر و هکذا  ، تعداد نواقص و سفارشات را به تفکیک هرگردیدهتفاوت های پولی بیرون نویس 

به تفصیل با فیصدی های مشخص  بوده، رش ها چهتفاوت ها و سفاق یتطبمدیریت محترم در  اجراأت

درصورتیکه نمایند، ارایه   هیأتغرض بازرسی به مالحظه را ارایه و یک کاپی از گزارشات سالهای متذکره 

  . گردد بازرسی نگردیده باشد علت آن واضح

بخش های مربوطه کدام گزارش که نظریات  نه در است ، و کردهنجواب ارایه  هیأتت به سواالاما بخش تفتیش 

موجودیت تفتیش دربخش سیستم تدارکاتی فلهذا  است،  ردیدهگارایه  ،درآن موجود باشد یرهنمود اصالحی و

 نداشته است . در قبال یتمؤثرهیچ مفیدیت و

ین با وجود ارسال استعالمیه های مکرر ، پاسخ ارائه نگردیده هیئت از جانب مسئول به سواالت پاسخ مرجع :

 است .

بخش تفتیش پرسونل مسلکی بالخصوص دربخش تدارکاتی  در ، تاشودمیبه وزارت محترم هدایت داده : سفارش

و ریاست تفتیش داخلی بهبودی رونما گردد، تقویه سیستم تدارکاتی  در تا ،مهارت کامل داشته باشد استخدام

 ه بر آن مدیریت تفتیش ، باید بررسی بخش های تدارکاتی را نیز در مطابق به پالن انجام دهد. عالو

که به نحوهء شکل انحصاری را به خود اختیار نموده  یک شخص متعدد با یاعطا و عقد قرارداد ها، (37مشاهده)

 است. 

روابط نزدیک فامیل با هم دارند ، عقد  تعدادی کثیر قرارداد ها با افراد و اشخاصی که 1394 و 1393طی سالهای 

اتل قرارداد ها به شکل  205قرارداد صورت گرفته است، چناچه در جدول ذیل مشاهده می گردد، در قول اردوی 

انحصاری فامیلی به داوطلبان اعطا گردیده است، نظر به مالحظه دوسیه قرارداد ها ، در یک قرارداد جواز شرکت 

اد دیگر جواز شرکت به اسم پسر می باشد و به همین ترتیب در سایر قرارداد ها ، اعطای به اسم پدر و در قرارد

قرارداد به برادر شخص مذکور صورت گرفته است، که چنین عمل در کل روند تدارکات در قول اردوی متذکره به 

 نحوی انحصار یک تعداد افراد و اشخاص گردیده است. 
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اتل در طول سه سال عقد گردیده  2۰5های که در قول اردوی  قراردادجزئیات  (21شماره ) جدول

 است.

 شماره
اسم 

 شرکت

مالک 

 شرکت
 مالحظات سال مبلغ نوع قرارداد تعداد نسبت

1 

شرکت 

تجارتی افغان 

 آزاد

 شریف اهلل 

هلل
ف ا

شری
 

تعداد )
6

( قرارداد 
 

  1393 30648500 ( قلم مفروشات21) 

2 

شرکت 

ساختمانی 

 ویال کندهار

// 

( قلم سامات 16)

ترمیمات 

 کانالیزسیون

11759000 1393  

3 

شرکت 

ساختمانی 

 ینگ فالور

// 

ترمیمات جاری و 

 10حفظ و مراقبت 

 پایه جنراتور

14600000 1393  

4 // // 

حفظ و مراقبت و 

خدمات سیستم 

ویست واتر و 

 واترپالن

19996525 1393  

5 // // 
ترمیم و نصب پرزه 

 نراتورپایه ج 6جات 
34560000 1393  

6 //  // 

حفظ و مراقبت 

کانکس ها تشناب 

 های سیار

34884000 1393  

 افغانی- 14644۸۰25 مجموع مبلغ

1 

شرکت 

ساختمانی 

 ینگ فالور

 شریف اهلل

هلل
ف ا

شری
 

تعداد )
4

( قرارداد 
 

هزار  240تخلیه 

 فاضل اب
9072000 1394  

2 // // 

حفظ و مراقبت و 

تم خدمات سیس

ویست واتر و 

 واترپالن

9435108 1394  

3 // // 
ترمیم و نصب پرزه 

 پایه جنراتور 6جات 
19061056 1394  

حفظ و مراقبت و  // // 4

خدمات سیستم 
17808350 1394  
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ویست واتر و 

 واترپالن

5 // // 

حفظ و مراقبت 

( باب تشناب 180)

بابت  23های سیار 

 فوت .... 40کانکس 

19062000 1394  

6 

شرکت 

تجارتی 

 احمدی بارک

احمداهلل 

درشرکت 

یانگ 

پالورمعاون 

 است

0 0 0 0 0 0 

 افغانی 7443۸514 مجموع

 220886539افغانی اتل 205قراداد مربوط شریف اهلل در  11مجموع 

 اتل با حاجی عبدالرشید و پسران شان عقد گردیده است. 2۰5جدول قرارداد های که در قول اردوی 

 رهشما
اسم 

 شرکت

مالک 

 شرکت
 مالحظات سال مبلغ نوع قرارداد تعداد نسبت

1 

شرکت 

لوژستیکی 

 حبیب کاکر

حاجی 

 عبدالرشید

پدر 
 

تعداد )
10

( قرارداد 
 

  1393 3808200 قلم پرزه جات 66

2 

نوی نور 

افغان 

 شرکت

حاجی 

 عبدالرشید
  1393 253622523 یک قلم نان خشک

3 

نوی نوی 

افغان 

 شرکت

حاجی 

 عبدالرشید

قلم مواد ترمیم  279

 ساختمان
79951300 1393  

4 
شرکت 

 نوروز افغان

حاجی 

 عبدالرشید

 52حفظ ومراقبت 

 پایه جنراتور 
25919880 1393  

5 
شرکت 

 نوروز افغان

حاجی 

 عبدالرشید

 25حفظ و مراقبت 

 پایه جنراتور
49928350 1393  

6 
شرکت 

 نوروز افغان

حاجی 

 عبدالرشید

پایه های  نصب

 سولری افتابی
12831600 1394  

7 
شرکت 

 نوروز افغان

حاجی 

 عبدالرشید

 37حفظ و مراقبت 

 پایه جنراتور
19500000 1394  
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8 
شرکت نوی 

 نور افغان

حاجی 

 عبدالرشید
  1394 175228032 یک قلم نان خشک

9 
شرکت نوی 

 نور افغان

حاجی 

 عبدالرشید
  1396 180885540.4 یک قلم نان خشک

 ۸۰1675425.4 مجموع مبلغ 

1 

شرکت 

بصیر 

 حبیبی

عبدالبصر 

فرزند حاحی 

 عبدالرشید
ی عبدالرشید

فرزند حاج
 

تعداد )
6

( قرارداد در دو سال 
 

حفظ و مراقبت و 

 واتر پالن
17374000 1393  

2 

شرکت 

بصیر 

 حبیبی

// 
ترمیمات جاری 

 سیستم برق
14340660 1393  

3 

شرکت 

بصیر 

 حبیبی

// 
( قلم مواد 15کمال )ا

 تحکیمات 
49485750 1393  

4 

شرکت 

بصیر 

 حبیبی

// 
حفظ و مراقبت 

 کانالیزسیون
13928400 1394  

5 

شرکت 

بصیر 

 حبیبی

// 
حفظ و مراقبت 

 سیستم ویست واتر
4347150 1394  

6 

شرکت 

بصیر 

 حبیبی

// 
( قلم تجهیزات 60)

 ملزمه انجنیری
9596150 1394  

 1۰9۰7211۰ مجموع 

1 

شرکت 

ساختمانی 

 وارث کاکر

عبدالقدیر 

فرزند حاجی 

 عبدالرشید

فرزند
سه قرارداد 

 

تخلیه و انتقال 

 کثافات مایع
11764400 1393  

2 // // 
( 25ترمیم اساسی )

 پایه جنراتور
19997270 1393  

  1394 16423425 ترمیمات ساختمانی // // 3

 4۸1۸5۰95 مجموع

 958932630.4افغانی-  اتل 205ی فرزندان و پدر در قراداد ها 18مجموع 
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 جدول قرارداد های که از یک نفر )برادرو برادر( چندین پروژه را گرفته است.

 اسم شرکت شماره
مالک 

 شرکت
 مالحظات سال مبلغ نوع قرارداد تعداد نسبت

1 

شرکت محمد 

اسمعیل 

 کرزی

حاجی 

محمد 

 اسماعیل

برادر 
 

تعداد )
2

( قرارداد 
 

( قلم مواد 7) 

 تطهیریه
5597227 1393  

2 // // 
( قلم حبوبات 13)

 مساله جات و برنح
103721192 1393  

افغانی- مجموع مبلغ  109318419   

1 

شرکت محمد 

اسمعیل 

 کرزی

حاجی 

محمد 

 اسماعیل

برادر
 

تعداد )
4

( قرارداد 
 

  1394 2556880 ( قلم قرطاسیه 18)

2 

شرکت 

تجارتی شیخ 

 بابا

 قادرعبدال
( قلم مواد 7)

 تطهیریه
5587399 1394  

3 // // 
( قلم لوازم 10)

 حمام
29427209 1394  

4 

شرکت محمد 

اسمعیل 

 کرزی

حاجی 

محمد 

 اسماعیل

  1394 113489295 ( قلم حبوبات 13)

 151060783افغانی- مجموع

 260379202افغانی- اتل 205قراداد مربوط اسماعیل در  6مجموع 

 اتل با سید احمد و فرزندش عقد گردیده است. 2۰5ارداد های که در قول اردوی جدول قر

 اسم شرکت شماره
مالک 

 شرکت
 مالحظات سال مبلغ نوع قرارداد تعداد نسبت

1 

شرکت 

ساختمانی 

 سلیمان بهیر

 سید احمد

پدر 
 

تعداد )
4

( قرارداد 
ترمیمات سیستم  

 برق و ایرکندیشن
12981310 1393  

2 // // 
هزار لیتر  250لیه تخ

 اب روزانه
60300000 1393  
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3 // // 
حفظ و مراقبت 

 جنراتور ...
155438900 1393  

4 // // 

تهیه نصب و 

( قلم 309ترمیمات )

 پرزه جات جنراتور

68995015 1393  

 297715225 مجموع مبلغ

1 
شرکت تجارتی 

 سلیمان بهیر
فرزند  صمیم

 

تعداد )
2

( قرارداد 
( قلم 15قرارداد ) 

رنگ باب پرنتر و 

 فوتوکاپی

9960100 1393  

2 // // // 9960100 1393  

 افغانی -1992۰2۰۰ مجموع

1 

شرکت 

ساختمانی 

 سلیمان بهیر

 سید احمد 

پدر
 

تعداد )
11

(  قرارداد
 

ترمیمات تهیه و 

 نصب قفل های اتاق
7476850 1394  

2 // // 

ترمیم و نصب پرزه 

( پایه 22جات )

 جنراتو

18857043 1394  

3 // // 

حفظ و مراقبت 

ویست واتر و 

 واترپالن 

8036560 1394  

4 // // 

ترمیم و نصب پرزه 

جات سیستم برق 

 ایرکندیش

19402692 1394  

5 // // 

ترمیم و نصب پرزه 

جات جنراتور کندک 

 سوم

14948064 1394  

6 // // 
هزار لیتر  250اکمال 

 آب
9450000 1394  

7 // // 

حفظ و مراقبت 

ویست واتر و 

 واترپالن

9461455 1394  
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8 // // 

ترمیم و نصب پرزه 

( پایه 22جات )

 جنراتور کندک اول

18973000 1394  

9 // // 
هزار لیتر  250اکمال 

 آب
9450000 1394  

10 // // 

ترمیم و نصب پرزه 

جات جنراتور کندک 

 سوم

15203344 1394  

11 // // 

( قلم 187اکمال )

مواد ترمیمات 

 کانالیزسیون

14245860 1394  

12 
شرکت تجارتی 

 سلیمان بهیر
 1 فرزند صمیم

( رنگباب 15اکمال )

 پرنتر و فوتو کاپی
10796940 1394  

 افغانی -1563۰1۸۰۸ مجموع

 473937233افغانی-  اتل 2۰5قرارداد مربوط سلیمان بهیر در  19مجموع 

 اتل با فتح خان و برادر شان عقد گردیده  است. 2۰5در قول اردوی  کهجدول قرارداد های 

 اسم شرکت شماره
مالک 

 شرکت
 مالحظات سال مبلغ نوع قرارداد تعداد نسبت

1 

شرکت 

ساختمانی فتح 

 خان

 فتح خان

برادر
 

تعداد )
4

( قرارداد 
 

( 25ترمیم اساسی )

 پایه جنراتور
14803300 1393  

2 // // 

ان ( قلم سام233)

ترمیم سیستم برق 

 داخل گارنیزیون

50957015 1393  

3 // // 
تخلیه و انتقال کثافات 

 مایع و خشکه
12730500 1393  

 افغانی- 7۸49۰۸15 مجموع مبلغ

1 

شرکت 

ساختمانی 

 محرابی

حاجی 

 عطااهلل

برادر
 

تعداد )
4

( قرارداد 
ترمیم ساختمان  

 کندک اول
27286800 1393  

2 // // 
پایه  6راقبت حفظ و م

 جنراتور
49457500 1393  
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3 // // 
حفظ و مراقبت ویست 

 واتر و واترپالن
11278500 1393  

4 // // 

( پایه 77ترمیمات )

جنراتورهای مختلف 

 النوع

25779000 1393  

 افغانی- 113۸۰1۸۰۰ مجموع 

1 

شرکت 

ساختمانی 

 محرابی

حاجی 

 عطااهلل
برادر

 

تعداد )
2

(  قرارداد
سیستم تخلیه و  ترمیم 

 توزیع تیل معه اتاق
18696250 1394  

2 // // 
ترمیمات و تاسیسات 

 کمپ جدید لوای سوم
18064753 1394  

 36761003افغانی - مجموع

 229053618افغانی- اتل 2۰5قراداد مربوط فتح خان در  9مجموع 

 

مراحل گردیده ) به اقارب نزدیک یک اکثریت قرارداد ها به همین شکل طی  1394و 1393درتدارکات سالهای 

 اما توسط موظفین تدارکات تشخیص نگردیده( ، پروسه تدارکاتی راعقد گردیده است،  شرکت دیگری شرکت با

 محدود به چند شرکت ساخته شده است .

 است . نمودهقناعت معاونیت قول اردو ابراز  ،پیرامون موضوع پاسخ مرجع :

 سفارش 

به سرمفتشیت وظیفه سپرده شود  درنظرگرفته و آیندهدر شود که موارد متذکره رامیداده  به وزارت محترم هدایت

پرتو قانون ومقرارت همرای شان برخورد نموده  ظفین آن تشخیص ، درؤدقیق مستند سازی ، م که موارد را طور

 . بعمل آیدجلوگیری  اجراأتاز وقوع همچو  آیندهدر ، تا

  قرارداد ترمیم و حفظ و مراقبت.تخنیکی ت در امور  نواقص و مشکال، (2۸مشاهده)

ــت ) ــظ و مراقب ــودن، حف ــا نم ــرمیم ،  جابج ــرارداد ت ــی ق ــیار )180قراربازرس ــناب س ــاب تش ــاب 23( ب ( ب

ــای ) ــانکس ه ــوت شــاور دار )40ک ــه دستشــویی )20( ف ــول 20( پای ــز تعلیمــی ق ــی مرک ــه آشــغال دان ( پای

ــی مــابین آمریــت 205اردوی  ــرارداد فــوق ف ــل ق ــرتســهیالت و  ات اتــل و شــرکت  205ی قــول اردوی انجنی

ـــر ) ـــواز نمب ـــده ج ـــالور دارن ـــگ ف ـــاختمانی ین ـــاریخ D-04-388 س ـــت 19/8/1394( بت ـــه قیم  ب
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و شصـت و دوهـزار افغـانی برویـت شـرطنامه و مطـابق قـانون تـدارکات بـه  ملیـوننوزده  -19062000مبلغ/

 مدت )شش ماه( از بودجه عادی عقد گردیده است.

اکنـون بتـاریخ ، الـی برای مرکـز تعلیمـی در نظـر گرفتـه شـده و کـار گردیـده  1394ق که در سال پروژه فو

ــد 28/5/1396 ــل آم ــدن بعم ــذکر دی ــوق ال ــروژه ف ــاحه تخل ،از پ ــزات و س ــه تجهی ــود و هم ــده ب ــه گردی ی

 سیسات توسط مرکز تعلیمی مذکور انتقال گردیده بود.تأ

 معلومات ارائه سیستم مدیریت اطالعات و 2.25

یک تعداد قرارداد ها را جهت بازرسی  تا بخش های مربوط با وجود تقاضا های مکرر قادر نگردیدند، (1ده)مشاه

  به هیئت ارائه نمایند .

غرض بازرسی ارایه نگردیده است که بوده،  هیأتیک حواله که تحت بازرسی  ( دوسیه و2تعداد ) 1394درسال 

 قرار ذیل میباشد .

 ( قلم سامان ترمیم ومراقبت ایرکندیشن بالک های داخل گارنیزون  .161)دوسیه قرارداد اکمال   -1

 دوسیه قرارداد سیستم سولری کندک های لوای اول  .  -2

 عراده وسایط . 18حواله قرارداد    -3

عدم موجودیت اسناد فوق الذکر در استعالم هیأت از طرف بخش مربوطه تأییدگردیده پیرامون  پاسخ مرجع:

 است .

قراردادها وحواله های پولی آن را به وجه احسن نگهداری تا شود میاتل  هدایت داده  205به قول اردوی : شارفس

بعدی   هیأتطرف  به تعداد دو قرارداد از همچنانظف ارایه دارند، ؤم هیأتوبه وقت وزمان معین غرض بازرسی به 

 منظم نگهداری نمایند . طور سناد رالین آن توصیه گردد که اؤوبه مس و تحت بازرسی قرار خواهد گرفت

 

  عدم ارائه پاسخ به استعالمیه های هیئت .، (2مشاهده)

 (218تعداد )به بخش های مختلفه وزارت محترم دفاع ملی  1396 /30/8الی 26/10/1395 مؤرخشروع بازرسی  از

بعد ازارایه  هیأتبدسترس  اصل استعالم ( قطعه152تعداد )آن جمله  رگردیده است ، ازقطعه استعالمیه ها صاد

قطعه  (14)درکاپی استعالم تحریر نموده است ، وتعداد را قطعه صرف جواب آن ( 50تعداد ) جواب قرارگرفت ، و

نه اصل استعالم  ونه کاپی آن بدون جواب دربخش های وزارت محترم دفاع ملی الدرک گردیده ، که استعالمیه 
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طل گردیده  ( قطعه با2و تعداد ) ارایه نگردیده است هیأتدوباره به  فانهمتأسها چهارمراتبه تعقیب گردیده اما 

  است.

( قرارداد 72مطابق پالن کار ازجمله تعداد ) هیأت( قرارداد انتخاب شده غرض بازرسی 87ازتعداد ) همچنانو

( قرارداد 15)تعداد  مشاهدات جداگانه گزارش انعکاس یافته است، و مشکالت آن  در بازرسی که تمام نواقص و

 قرارداد که تحت بازرسی جناب مشاور رئیس صاحب جمهور تحت بازرسی قرارداشته، با دفترسیستیکا، وتعداد

ارایه  هیأتبه بازرسی  ،ون تدارکات ملی پروسس گردیده استیهایکه ازطی مراحل تدارکاتی آن ازطریق کمیس

 .نگردیده اند

 نگردیده است . تعقیبی صادرگردیده اما جمع آوری پاسخ مرجع:

( قانون 21مطابق ماده ) را هیأتکه استعالمیه های  ،شودمیبه وزارت محترم دفاع ملی هدایت داده : سفارش

جواب مطابق  تحریر از بعد انراآ به سرمفتیشت محترم وظیفه داده شود تا اداره عالی تفتیش جواب مقنع ارایه و

به اداره تحت بازرسی بخش های مربوطه قراردارند نتایج آن های که  تعداد قرارداد ومتن استعالم جمع آوری 

 قانونی صورت گیرد .  برخورد همرای شان شناسائی نموده ورا ین آن مسؤولعالی تفتیش ارسال و
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 بخش سوم

 نتیجه گیری پاسخ مرجع و
 

 تفتیش پاسخ مرجع پیرامون یافته های 1.3

عملکرد در وزارت مذکور اظهار سپاس و امتنان نموده اند،  شیپروسه تفت اجرایاز  دفاع ملی وزارت محترم     

 یتیریو مد یمسلک یسطح مهارت ها یها و ارتقا تیرا در جهت رشد و انکشاف فعال شیو سفارشات تفت اتینظر

مربوطه  یبا بخش ها شیتفت مشاهداتها و  فتهایش،یپروسه تفت انیدر جر داند،یو سودمند م مؤثرکارمندان 

 هیموجود بوده با ارا سیستم تدارکاتکه در  یها یها و کمبود ءسلسله خال کی ده،یگرد کیمورد بحث و شر

ها نقش بارز  ستمیس تیخود بر تقو نیصورت گرفته است که ا یریاز انکشاف آن جلوگ نیمفتش یاصالح اتینظر

  .داندیرا گام مهم م شیتفت فارشاتو س تاینظر ،وزارتدارد و  مؤثرو 

 دهیاخذ گرد شیتفت یها افتهیدر مورد  یتحت بازرس ینظر موافق بخش ها ش،یو مشاهدات تفت ها افتهی رامونیپ

 ( ورق90) درظرف تفتیش عملکرد یافته هایتفتیش،  مسوده پروسه  لیو تکم یبعد ازبررس هیأتاست، ضمناً 

     معاون تأمینات، تکنالوژی و لوژستیک (دگرجنرال ارکان حرب غالم سخیترم )محبا  ( صفحه میشود 180که )

ط ادارات که توس دیگرد کیشر 1396 /9/ 20( مؤرخ201شماره ) هیاستعالم یط ( وزارت محترم دفاع ملی )

 .قرار گرفتو تصدیق  تأییدمورد  محترمذیربط و مقام وزارت 
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 نتیجه گیری

تم تدارکات وزارت محترم دفاع ملی از موثریت خاص برخوردار نبوده، افزون بر آن روند تدارکات سیسدر نتیجه     

سطح وزارت محترم دفاع  ( تل قابل نگرانی دانسته می شود، که در205( میوند و قول اردوی )215در قول اردو )

نواقصات و تفاوت های پولی مشکالت، باعث  ا و منظم تدارکاتی موجود نبوده، عوامل فوقملی یک سیستم کار

 گردیده که قرار ذیل تذکر بعمل میآید : 

 .دیتابیس سیستم تدارکاتی وجود ندارد .1

 .تثبیت احتیاج دقیق صورت نگرفته است .2

 است.  کردهنص ومشکالت را قلم داد شیت هیچ نوع نواقسرمفت .3

 .طورمکمل بمصرف برساند منظورشده را وجوهبخش تدارکاتی نتوانسته  .4

 .پرداخت نمایند را بودجه نتوانسته حواله های پولی مطابق شرایط قرارداد لی وریاست ما .5

 .یک سال به سال بعدی دوریه گردیده است پول شرکت ها از  .6

 .است نگردیدهمدار و مستمر نظارت و از پروژه ها به شکل دوا نداشته است ییبخش نظارتی کارا  .7

 .لی درست صورت نگرفته استنشانی شد اوراق توسط کنترولران وزارت محترم ما .8

صورت گرفته  اجراأتدر نظر و بدون تاریخ و غیر رسمی  به شکلاستعالمیه های تثبیت قیمت تخمینی  .9

 .است

 نگردیده است. تأییدهای مربوطه  بانک دوباره از 1394و1393ت های بانکی درسال های ناستتم .10

یر نموده، روش باز لغو در عوض یه تغموج یلتدارکاتی بدون دال ، روشداوطلبیدر جریان پروسه های  .11

استفاده صورت گرفته است که باعث افزایش در قیمت مجموعی قرارداد ها در  منبع واحد آن از روش

 .گردیده استمقایسه به روش باز 

شرکت های دواطلب در مطابقت به شرایط قرارداد دقیق محاسبه  مربوط (عطالت هاجرایم تأخیر ) .12

 نظرگرفته نشده است . رارداد ها درتفاوت قیمت ق آن نگردیده است، افزون بر

تحت بررسی هیئت قرار گرفت، به مشاهده  205و  215که از جمله قول اردوی  قول اردوهابخش در .13

 تحویلی تضمین آفر موجود نبوده است. نادقراردادها تحویل نگردیده است ، اس اجرایتضمین  رسید که

ین ادرهیچ دست آورد وشش و پالن کار خویش قرار نداده و تحت پ را تدارکات بخش ،تفتیش داخلی .14

 .راستا موجود نبوده و به دسترس هیئت قرار داده نشد
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موجود نبوده است که شفافیت روند در بعضی دوسیه های قرارداد نده غیرمنظم وحتی آفرشرکت های باز .15

 تدارکات را تحت سوال قرار می ردهد . 

 . تنظیم نگردیده استیاری ترتیب و به شکل درست و معینگ فایلسیستم  .16

 .الیحه وظایف به سطح ریاست اکمال وخریداری موجود نبوده استی سف حتأبا ت .17

 ات منفی آن در روند کاریتأثیربوده که پائین  از درجه لیسانس کارمندانبعضی از سویه تحصیلی  .18

 .احساس می گردد

داده نشده تسلیم منجانب وزارت محترم  در بعضی قرارداد ها  قرارداد و شرایط جنس مطابق مشخصات .19

 طابق مشخصات انتخاب نگردیده است.مواد اعاشوی م نمونه هایهمچنان  ،است

 استفاده صورت نگرفته است. با وجود گذشت سه سال وسایط خریداری شده از .20

زیع گذشته موجود بوده و پالن توتاریخ  درداخل دیپوها  اجناس و مواد خوراکی نظر به کنترول عینی، .21

که این عمل عواقب جدی صحی را متوجه منسوبین اردوی ملی است، شده آن نیز روی دست گرفته 

 و موضوع نگران کننده پنداشته شده است. می نماید

مسلکی ارزیابی را انجام داده است، باعث غیرمعیارات ارزیابی را در نظر نگرفته و به شکل ارزیابی  هیأت .22

 ط غیر واجد شرایط تثبیت گردد.رایگردیده تا شرکت های واجد ش

د ، در ریاست اکمال وخریداری نمود تدارکاتی وپالیسی وجود نداربه سطح ریاست اکمال وخریداری ره .23

  سیستم تدارکاتی موجود نبوده است. بخش نظارتی

با چند شرکت محدود صورت گرفته است ، درقول اردوها هیچ نوع عطالت  قرارداد ها 205درقول اردوی  .24

 می باشد.  امضاء و گردیده است ، اکثریت اسناد بدون تاریخوضع ن

های ترتیب شده در مطابقت به شرطنامه معیاری وزارت محترم مالیه و مشخصات مربوطه شرطنامه  .25

 پروژه ترتیب نگردیده است. 

ر گردیده است، این د تعیینابی برای مدت سه ماه جهت ارزیابی تمام پروژه ها و قراردادها ارزی هیأت  .26

حالیست که باید برای هر پروژه نظر به ماهیت قرارداد و مشخصات قرارداد هیئت ارزیابی جداگانه در 

 که چنین عمل صورت نگرفته است.  شود،نظر گرفته 

قلم خوردگی  یاجناس به شکل قلمی و در بعضی حتتوزیع  قیدیت ودر ریاست اکمال و خریداری در  .27

نگردیده و دارای اصالحات قلمی می باشد، در حالیکه تمام ی شد دفاتر نشانصورت گرفته است،  اجراأت

 شعبات ریاست محترم اکمال و خریدرای مجهز با کمپیوتر ها بوده است.

ندانی عمومی لوژستیک برای افراد و اشخاصیکه وسایط شان از فعالیت باز مانده و نیاز به ابه سطح قوم .28

لی ترمیم واسطه اصلی شان توزیع گردیده است، اما با ترمیم داشته ، وسایط خدمتی برای کوتاه مدت ا
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 قوماندانیوجود ترمیم دوباره واسطه اصلی، واسطه خدمتی نیز در اختیار شان باقی مانده است و توسط 

 . رم دوباره جمع آوری نگردیده استمحت

م بخش ادر پالن تدارکاتی برای خریداری های پرچون هیچ مورد در نظر گرفته نشده است و هم کد .29

تحت عنوان تدارکات پرچون به سطح ریاست اکمال و خریداری در نظر گرفته نشده است ، ولی به 

 پرچون خریداری گردیده است. هم طور قرارداد گردیده و هممشاهده رسید، در بعضی موارد عین جنس 

 تأخیرتاریخ  ، در زمان معاینه و رسید جنس ، دهکرن ءاجراءاحسن  معاینه وظایف خویش را بطور هیأت .30

و تسلیمی جنس منجانب قراردادی را در نظر نگرفته است، همچنان جنس که تسلیم گردیده طبق 

  که میتوان از لوازم حمام به طور نمونه نام برد. مشخصات قرارداد نبوده، 

قرارداد هایکه الزم  ،ازپالن تدارکاتی صورت گرفته است تره قراردادها اضافعقد  1394و1393درسال  .31

ود به شکل واحد عقد قرار داد صورت گیرد، چنین عمل صورت نگرفته ، قرارداد به هر بخش طور ب

 متصورجداگانه صورت گرفته است ) قرارداد پارچه گردیده( که از اثر امکان افزایش در قیمت قرارداد نیز 

 می باشد . 

صورت  باز دازه زمان داوطلبینبع واحد به اندرعقد قراردادها ازروش منظر به مالحظه پالن تدارکاتی  .32

منبع واحد که ناغه گی و سکتگی در امورات محاربوی  ۀالزم یلاست ، این در حالیست که دال گرفته

 عنوان گردیده است، را تحت سوال قرار می دهد . 

در ارزیابی های  :، به گونه مثالارزیابی های تخنیکی توسط پرسونل غیرمسلکی صورت گرفته است .33

ی پرسونل که در آن مورد هیچ مهارت نداشته و خالف رشته می باشد، شامل کمیته ارزیابی تخنیکی و فن

 گردیده است . 

، مانند، استعالمیه هایکه به شرکت مربوطه غیرمسلکی انجام داده اند مذاکره وظایف خویش را هیأت .34

 است.غرض تخفیف غیر رسمی تسلیم گردیده 

ات، مادی و تخنیکی ، پالن تأمینر بخش معاونیت دپالن استراتیژیک  1394و  1393در سال  .35

طور هم که آناستراتیژیک پنج ساله ترتیب نگردیده و از پالن های تدابیری یک ساله استفاده نموده، 

 مکمل تطبیق نگردیده است . 

ها مشاهده گردیده ی قراردادبعضو مرکزی در  205،  2015بعد از تثبیت شرکت برنده ، درقول اردوی  .36

 ابارزیابی ومنظوری  ات اخبار پیرامون برندگی قرارداد، تاریخبعضی اعالنو  صورت نگرفته ن برندهکه اعال

 هم در نتاقض می باشد.

 .دقیق محاسبه و سنجش نگردیده استقراردادهای ساختمانی درست تطبیق نگردیده کم کاری   .37
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سطح وزارت محترم دفاع ملی،  تثبیت کیفیت را به وسایلدر پالن تدابیری یکساله تذکر بعمل آمده که  .38

، و تثبیت تثبیت کیفیت خریداری نگردیده است وسایل گردد، اما ءخریداری و وزارت باید خودکفا

 عقد قرارداد می گردد.  ،دولتی کیفیت با سایر شرکت های بیرونی با مصارف

ها  خریطهبین  دوسیه های قرارداد موجود نبوده، و اسناد طور پراگنده دراکثریت  اصل شرطنامه در .39

 جابجا گردیده است.

( 30یکه طی سه سال متذکره عقد گردیده، نسبت به قیمت تخمینی شعبه عایده از )ها قراردادتعداد  .40

 ( فیصد پائین تر عقد گردیده است، که امکان کیفیت پائین جنس متصور می باشد . 92الی )

بهمین ترتیب در بعضی ، یه گردیده استتاریخ آفرگشائی ارا دربعضی قراردادها توانائی مالی بعد از .41

 .جوابگو خوانده شده اند آفرشرکت ها غیرجوابگو ، قراردادها 

سیون اصالحات اداری و بخش ییکتعداد پرسونل در کورس های آموزشی کم 1394و  1393در سال  .42

است و  یت الزمه را بوجود نیاوردهمؤثرهای محترم وزارت مالیه اشتراک نموده ولی در امورات عملی 

کم تجربه  تعداد پرسونل قبلی روتیشن گردیده و در عوض آنها اشخاص 1396و  1395همچنان در سال 

لی از جمله عوام ظف گردیده، که موارد فوقؤغیر مسلکی در مربوطات ریاست اکمال و خریداری م و

 گردیده است. الذکر که باعث بوجود آوردن مشکالت و چالش های فوق بوده 

 شرکت ها ارائه نگردیده است.اردادها اسناد تصفیه مالیاتی دربعضی قر  .43

تعداد از شرکت ها از طریق ریاست مربوطه نسبت تخطی های انجام داده شده ، فورم های محرومیت  .44

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

اسعار به نرخ روز صورت گرفته است، این در حالیست که تبادله  تبادله 1395در قرارداد تیل مربوط سال  .45

اسعار در سند بودجه مشخص می گردد ولی در نظر گرفته نشده است و پرداخت به اساس نرخ روز 

 بلندتر از سند بودجه منجانب قرارداد کننده گان صورت گرفته است .

ارائه گردیده اما هیئت ارزیابی تاریخ آنرا  شرطنامهصدور  قبل از یبانک استتمنتها  بعضی قرارداد در  .46

 های ارائه شده قابل قبول هیئت ارزیابی قرار گرفته است .  استتمنتدر نظر نگرفته است و 

ترجمه نگردیده اند که در تناقض به حکم مقام عالی  اما شده ی مشابه به لسان انگلیسی ارایهقراردادها  .47

 ریاست جمهوری قرار دارد.

هیئت ارزیابی و هیئت تدارکاتی  ،ضی از قرارداد ها که قیمت قرارداد از نرخ شعبه عایده بلند تر بودهدر بع .48

نرخ را بلند ارزیابی نموده و خواهان هدایت الزم از مقام محترم وزارت گردیده ، که مقام محترم نیز به 

 یلبت بعضی دالسداری ناعالن مجدد آن حکم نموده ولی دوباره از طریق مقام ریاست اکمال و  خری
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ره حکم مذاکره را دوبانیز محترم که مقام دوباره پیشنهاد مذاکره آن به مقام وزارت پیشکش گردیده 

 . صادر نموده است

به منظور صحت و سقم ارائه قرارداد مشابه منجانب داوطلبان ، توسط هیئت محترم ارزیابی از مرجع  .49

 و تصدیق نگردیده است .  تأییدهای مشابه مربوطه اطمینان حاصل نگردیده و قرارداد 

 .کاپی جواز شرکت ها درنرخ گیری ابتدائی ضمیمه نگردیده است .50

 ، تاریخ شروع و ختم آن درج نگردیده است . تعداد از موافقتنامه های قرارداددر  .51

طور  که وزن جنس و مواد رامعیاری ترازوهای  نظر به کنترول عینی به منظور وزن مواد غذائی و غیره .52

 بلکه مواد اعاشوی به اساس سمپل )نمونه( وزن و محاسبه می گردد.  دقیق تثبیت نماید، موجود نبوده

سرمفتشیت محترم وزارت دفاع که در سایر بخش ها تفاوت ها را بیرون نویس و نواقص را شناسائی  .53

 نموده ، یکتعداد تفاوت ها تا اکنون تحصیل و سفارشات تطبیق نگردیده است. 

جمعاً  1395الی  1393طی سال های  ساس بازرسی هیئت که در مشاهدات جداگانه تنظیم گردیدهبه ا

چهار صدو هفتاد و سه ملیون و هشتصدو چهل و سه هزار و نو صدو هفتاد و  -473۸43977 -مبلغ

 و افراد قابل تحصیل می باشد.از شرکت ها، اشخاص و افراد  هفت افغانی

 

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

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

  را برآورده سازد. دفاع ملی، تا اهداف مطلوب وزارت  نگرددمؤثر تطبیق 

 نین و مقررات.درک قوا  ضعف در -

 عدم موجودیت متخصصین و کارمندان مسلکی. -

 نگرانی های امنیتی. -

تدارکات وزارت محترم سیستم  ، یجه گیری میگردد کهبناً با در نظرداشت ملحوظات و یافته های تفتیش چنین نت

 از مؤثریت خاص برخوردار نمی باشد.دفاع ملی 

 بااحترام           

 هلل  )عزیزی(                    محمد )ظاهر جویا(                  نورمحمد )روحانی(شوکت ا                  

 آمرگروپ                                    عضو                                     عضو                        
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 )اول( شماره ضمیمه

 لی اجراأت سرمفتشیت وزارت دفاع م 1.1

 خلص تفاوت ها، جریمه، عطالت و قید ذمت ) سرمفتشیت ( الف : 

 ( 1393سال ) 

ضل برمال و      807952978باالثر موجودیها جمعاً به ارزش مبلغ ) • ( افغانی اجناس و عینیات مختلف النوع فا

 به جمع معتمدین مراجع مربوط قید ذمت گردیده است .

ید ملکیت های وزارت دفاع ملی تحصیل و به واردات دولت انتقال ( افغانی به عنوان عوا90500038مبلغ ) •

 گردیده است.

بل 17842125مبلغ ) • قا نده  ما باقی  مدین  باالی معت که  فاع ملی  های وزارت د یت  ید ملک غانی عوا ( اف

 تحصیل به ورادات دولت میباشد.

ساب م1277429مبلغ ) • صیل و به ح دیریت عمومی کلوپ و ( دالر امریکایی به عنوان عواید ملکیت ها تح

 کوپراتیف اردوی ملی انتقال گردیده است.

( افغانی به عنوان جریمه و عطالت شــرکت های قراردادی که نســبت تأخیر در اکمال 125236272مبلغ ) •

 اجناس و عینیات تابع جریمه و عطالت گردیده بود تحصیل و به واردات دولت انتقال گردیده است.

ـــیون خاص ( افغانی ج17928980مبلغ ) • ـــرکتهای قراردادی طبق حکم جداگانه کمیس ریمه و عطالت ش

 تدارکات معاف گردیده است.

( افغانی جریمه و عطالت ها باالی شرکت های قراردادی باقی مانده که قابل تحصیل به 23628751مبلغ ) •

 واردات دولت میباشد.

ش951500مبلغ ) • شکی ک سط معتمدین ادارات و قطعات طور پی سوبی ( افغانی تو شده و تا اکنون مح یده 

 آن اجراء نگردیده است.

( نفر پرسونل قوماندانی ورکشاپ های 18( افغانی از بابت یک روزه معاش غیر حاضری تعداد )8557مبلغ ) •

ـــیل به  11/6/1393مرکزی که به تاریخ  ـــر بودند در جریان کنترول تفتیش تثبت و قابل تحص غیر حاض

 واردات دولت میباشد.

ست مبلغ )از اثر تع • سال 813593قیب و پیگیری این ریا شنی  سوبی ج  1391( افغانی پول باقیداری مح

 اجراء شده است.
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( 138( افغانی کمبود در وزن نان خشک در فرقه عملیات های خاص و کمبود مقدار )10873مبلغ ) •

ــپورت و همچنان بنابر جعل و تزویر در فورم های ( توزیع 9) لیتر تیل در قوماندانی تحرکات و ترانس

ـــونل مبلغ ) ( افغانی و کمبود یک پایه کمپوتر 659266بین لوا حمایه و معاونیت تعلیمات و پرس

مت مبلغ ) به قی تاب  تاوان شـــده 50490لب عاً مبلغ  ماالت جم ندانی دیپوی اک ما غانی در قو ( اف

ست50490( افغانی بوده از جمله مبلغ )720629) ست حقوق  ستیز ( افغانی بعد از ارجاع به ریا ردر

ست و مبلغ ) صول گردیده ا ( 670139باالی تورن باقی  معتمد قوماندانی دیپوی اکماالت تاوان و ح

 افغانی باقیمانده باالی قراردادی و معتمدین مراجع ذیربط تاوان و قابل تحصیل میباشد .

 :1394سال 

 ( افغانی اجناس و عینیا760924171.8باالثر موجودیها جمعاً به ارزش مبلغ ) ت مختلف النوع فاضل

 برمال و به جمع معتمدین مراجع مربوطه قید ذمت گردیده است.

 ( افغانی به عنوان جریمه و عطالت شرکتهای قراردادی که نسبت تأخیر در اکمال 27660640مبلغ )

 اجناس و عینیات تابع جریمه و عطالت گردیده بود تحصیل و به واردات دولت انتقال گردیده است.

 ( صیل به 50022539مبلغ ( افغانی به عنوان عواید ملکیت های وزارت دفاع ملی باقی مانده قابل تح

 ورادات دولت میباشد.

 ( صیل و به واردات دولت 17575248مبلغ ( افغانی به عنوان عواید ملکیت های وزارت دفاع ملی تح

 انتقال گردیده است.

 ( افغانی از بابت عواید ملکیت های وزار18315340مبلغ ) ت دفاع ملی نزد قراردادیان باقیمانده قابل

 تحصیل میباشد.

 ( افغانی اســناد قراردادی ها توســط معتمدین ادارات و قطعات طور پیشــکی 235779818مبلغ )

 کشیده شده و تا اکنون محسوبی آن اجراء نگردیده است.

 ( ـــری قوماندانی قول اردوی103223مبلغ ( اتل و 205) ( افغانی از بابت یک روزه معاش غیر حاض

سات که به تاریخ  ضر گردیده بود در جریان کنترول  3/8/1394اجیران مدیریت عمومی ملبو غیر حا

 و تفتیش تثبیت گردیده وضع و به نفع دولت تحصیل و به واردات دولت انتقال گردد.

 ( ــال 30016از اثر کنترول و تفتیش مقدار تی زمین های زراع 1393( کیلو گرام گندم مال اجاره س

 حربی شوونحی از اسامی میرویس ولد زرجان اجاره دار قابل تحصیل میباشد.

 ( افغانی پول تضمین شرکت خط آبی ظبط و به واردات دولت انتقال گردیده است.4783000مبلغ ) 

  ( لیتر تیل 8005کابل مقدار ) 111لمری برید من حســین احمد امر اکمال کندک اول لوا دوم فرقه

( افغانی و لمری بریدمن جاوید احمد امر حفظ و مراقبت گارنیزیون 487744غ )دیزل به قیمت مبل

مت مجموعی ) به قی فت قلم مواد ممر  بت ه با خاص  های  یات قه عمل باقی 2976180فر غانی  ( اف
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ـــند جمعاً هردو مورد فوق الذکر مبلغ ) ( افغانی میگردد که از افراد متذکره قابل 3463924میباش

 تحصیل میباشد.

  ــرکت جاوید احمدزی متعهد امورات از اثر ــت، ش ــط گروپ موظف این ریاس کنترول و تفتیش توس

ــاختمان قهوه خانه وزارت دفاع ملی به مســاحت  متر مربع،  345نصــب کاغذ دیواری باالی دیوار س

ـــنجش گردیده که از فورم )م53475مبلغ ) ـــافه س  27/7/1393( مؤرخ 757( نمبر )7( افغانی اض

 میباشد.شرکت مذکور قابل وضع 

  ضل برمال شکاش اطفائیه آمریکایی از اثر موجودی در جریان تفتیش فا سطه مجادلوی ا یک عراده وا

 و به جمع معتمد آمریت استیشن اطفائیه قید و ذمت گردیده است.

 ( صدی مسلخ مبلغ صدی 2292679طلبات و دیون مدیریت عمومی ت ( افغانی به عنوان طلبات آن ت

( افغانی دیون آن از ســال های قبل بدون تصــفیه باقی 31099734غ )حصــول نگردیده و هکذا مبل

 مانده است.

 ( ـــاختمانی مبلغ ـــدی تولید مواد س ـــرکت )12650000طلبات تص ( و مبلغ ATC( افغانی باالی ش

 ( دالر آمریکایی باالی نظامیان کشور ترکیه باقی مانده است.1272000)

 ( لیتر تیل 138از اثر کنترول و تفتیش مقدار ) ـــپورت که در ندانی تحرکات و ترانس دیزل در قوما

جریان بررسی بنابر کمبود باالی معتمد تورن سید ولی تاوان گردیده بود به اساس تعقیب و پیگیری 

از طرف  20/2/1394( مؤرخ 20348فیصــد جریمه تأخیر قرار آویز نمبر ) 12افغانی با  9273مبلغ 

 است.تورن موصوف به واردات دولت تحویل گردیده 

 ( 5( متر مربع زمین رمپ )2400از اثر کنترول و تفتیش شــرکت خرســان کارگواز کرایه مســاحت )

 ( افغانی باقی بوده قابل تحصیل به واردات دولت میباشد.7560000مبلغ )

 ( افغانی از بابت قیمت 7800مبلغ )ــفند در قوماندانی قول اردوی  26 ــت گوس  207کیلو گرام گوش

 ان و قابل تحصیل به واردات دولت میباشد.ظفر باالی معتمد تاو

 ( افغانی کمکاری شــرکت ســاختمانی اســتقالل وطن را از پول تأمینات شــرکت مذکور 2400مبلغ )

 وضع و به نفع تحویل بانک گردد.

 :1395سال 

 ( ـــل 19406185باالثر موجودیها جمعاً به ارزش مبلغ ( افغانی اجناس و عینیات مختلف النوع فاض

 جمع معتمدین مراجع مربوطه قید ذمت گردیده است.برمال و به 

 ( غانی و مبلغ )53466976مبلغ های 4378( اف ـــرکت  های ش لت  مه و عطا کایی جری ( دالر آمری

 قراردادی باقی مانده که قبل تحصیل به واردات دولت میباشد.
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 ( ــبت تأخیر62886753مبلغ ــرکت های قراردادی که نس در  ( افغانی به عنوان جریمه و عطالت ش

اکمال اجناس و عینیات تابع جریمه و عطالت گردیده بود تحصیل و به واردات دولت انتقال گردیده 

 است.

 ( ـــیل و به واردات 399694543مبلغ ( افغانی به عنوان عواید ملکیت های وزارت دفاع ملی تحص

 دولت انتقال گردیده است.

 ( غانی  و مبلغ )60531502مبلغ کایی998000( اف قدار )( دالر آمری ندم و 6447، م ( کیلو گرام گ

( کیلوگرام چهار مغز از بابت عواید ملکیت های وزارت دفاع ملی نزد قراردادیان باقیمانده که 926)

 قابل تحصیل میباشد.

 ( شده و تا اکنون 33119659مبلغ ( افغانی توسط معتمدین ادارات و قطعات طور پیشکی کشیده 

 محسوبی آن اجراء نگردیده است.

  ــتی نمبر )به ــید PDH2031تعداد یک میل تفنگچه دس ــید عظیم فرزند س ( را لمری برید من س

سیم در تاریخ  ستعالم  30/1/1394ق مفقود نموده از آمریت دفتر معاونیت نیروهای احتیاط ذریعه ا

سیده  25/12/1394( مؤرخ 2نمبر ) سلحه مذکور پر شدن ا از اجراأت آن معاونیت راجع به مفقود 

چنین معلومات ارایه نموده اســت: دوســیه لمری برید من ســید عظیم ترتیب و در شــد در جواب 

 ریاست حقوق ستردرستیز تحت دوران میباشد.

 ( ضی موضوع بررسی تعداد )13از جمله سال های ما ضایایی الینحل  ( قلم ادویه جات 58( موارد ق

سال  صحیه از بابت  شده در دیپوی قوماندانی  سپایر  سپری در جریان بر 1392اک سی برعالوه از  ر

( افغانی 98130شــدن تاریخ ادویه جات فوق به تعداد دو قلم ادویه جات به قیمت مجموعی مبلغ )

کمبود و باالی دوهم برید من حنظله معتمد قوماندانی عمومی جلب و جذب تاوان گردیده و در 

انی عمومی جلب قوماند 6/2/1395( مؤرخ 136نتیجه پیگیری که صورت گرفت قرار مکتوب نمبر )

 و جذب طور ماهوار از معاش برید من متذکره وضع و به واردات دولت تحویل گردیده است.

 ( ــرکت قراردادی مربوط به قول اردوی 8به تعداد ــیالب از درک  201( ش ــد مالیه تفاوت  5س فیص

ساس )ما 17905268مالیات آن جمعاً حاوی مبلغ  شرکت هوایی کام ایر به ا ده افغانی و همچنان 

( فیصــد مالیه میگردد در حالیکه مالیه شــرکت مذکور 5( قانون عایدات بر مالیات تابع )5فقره  66

( افغانی 19551709( افغانی مالیات را کم محاســبه کرده که جمعاً حاوی مبلغ )1646441مبلغ )

 قابل تحصیل و به واردات دولت انتقال گردد.

  صوص اکمال اجناس و عینیات شرکت های قراردادی که به تعهدات خویش الی ختم قرارداد در خ

ضمین و تأمینات آنها حاوی مبلغ ) شده عمل نکرده پول ت شود ظبط 32803561تعهد  ( افغانی می

 و به واردات دولت انتقال گردد.
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 :برای جنراالن آتی الذکر 

 برید جنرال محمد نادر معاون قوماندان هوایی. .1

 وای هوایی.برید جنرال سید سلیمان شاه قوماندان ق .2

 برید جنرال سید اسداهلل قوماندان قوایی هوایی شندن. .3

 17/11/1394( مؤرخ 408مطابق امریه ) 1394خالف پالیســی، امتیازات تشــویقی از اول برج جدی ســال 

مقام محترم وزارت دفاع ملی حواله و اجراء گردیده که مبلغ اضافه بردگی شان قابل وضع و به واردات دولت 

 تحویل گردد.

 ( افغانی از بابت باقیداری افسران آتی الذکر و مدیریت عمومی وترنری:167060مبلغ ) •

 تندر. 203لمری برید من خسرو فرزند محمد صابر افسر سرطابت لوا چهارم قول اردوی  -1

 میوند. 215لمری برید من محب اهلل معتمد مواد ممر قوماندانی دیپوی ساحوی  -2

 میوند. 215عتمد مواد اعاشه قوماندانی دیپوی ساحوی لمری برید من شهر یار م -3

 مدیریت عمومی وترنری از بابت قیمت شیر قابل تحصیل بوده و به واردات دولت انتقال گردد. -4

( افغانی اجرای معاش خیالی برای پرسونل قوماندانی لواء حمایه و محافظت 6376222حاوی مبلغ ) •

معاونیت اســتخبارات ســتراتیژیک، لواء ضــربتی، لواء  ( افغانی برای پرســونل4928455و مبلغ )

( افغانی به عنوان معاش 11304677، مرکز تعلیمی نظامی کابل جمعاً مبلغ )111انجنیری، فرقه 

 حواله و اجراء گردیده است.

 ( افغانی اضافه از معاش برای تعداد از افسران پرداخت شده است.1703303حاوی مبلغ ) •

 ی کمتر از استحقاق معاش قانونی پرسونل حواله گردیده است.( افغان4269197مبلغ ) •

میوند قابل تحصیل  215( افغانی کم کاری شرکت سپین گل قراردادی قول اردوی 185850مبلغ ) •

 بوده و به واردات دولت انتقال گردد.

شهدایی قول اردوی  • شرکت فتح خان از قرارداد اعمار منار یاد بود  ضافه بردگی  لغ میوند مب 215ا

 ( افغانی قابل تحصیل به واردات دولت میباشد.1437310)

( افغانی پول شـــرکت های قراردادی باالی دولت از ســـنوات قبل باقی 827088554حاوی مبلغ ) •

 مانده است.

( کیلوگرام نخود از 3120بنابر عدم اجراأت بموقع دگرمن عزیزالرحمن که باعت فاسد شدن مقدار ) •

ــال  ــاره 218400قیمت مجموعی در حدود مبلغ ) به 1393قرار خریداری س ــود خس ( افغانی میش

 بدولت عاید گردیده است مسؤول بوده و موضوع به ارگانهای عدلی محول شده است.

تن  35بررســی و باز پرس در مورد گزارش ارســالی هیئت مؤظف ســتردرســتیز پیرامون شــهادت  •

اتل بعد  205ی چهارم قول اردوی تن پرسونل لوا 41پرسونل کندک اول لوای سوم و تسلیم شدن 
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ــهل النگاری در وظیفه و غفلت  ــواهد و مدارک اثبات کننده س از مالحظه گزارش هیئت مختلط ش

یب الرحمن ق.ک.ا.ل. فه دگرمن حب ئت مختلط  205. 1. ق.3وظیفوی در وظی تل در گزارش هی ا

 بوده موضوع غرض تحقیق بیشتر به ارگانهای عدلی محول شده است.

( تن آهن باب داغمه در محضـــر دگرمن رحمت شـــاه رئیس هیئت منتخب قوماندانی 210مقدار ) •

ـــده  ـــناد جعلی بارگیری و انتقال داده ش مرکز تعلیمی نظامی کابل بدون هیئت مقامات برویت اس

ـــاره به دولت عاید گردیده که قابل مجرایی 3444000مطابق فیات قرارداد مبلغ ) ( افغانی خس

 بیشتر به ارگان های عدلی محول شده است. نمیباشد قضیه غرض تحقیق

ـــاپ های مرکزی به اثر انفجار ماین  • ـــهادت دگروال فیض اهلل قوماندانی ورکش ـــی رویداد ش بررس

شتر به ارگان های عدلی محول  سی های اداری غرض تحقیق بی سله برر سل سی بعد از یک  مقناطی

 گردیده است.

ــوب • ــاب گزارش هیئت در رابطه به گرفتاری چهار تن منس ین فرقه عملیات های خاص به ظن اکتس

( در قوماندانی فرقه عملیات های خاص به نســـبت اینکه رویداد M249( فیر مرمی )6400تعداد )

ضیه توام با مسببین آن از طرف مسؤولین کشف دستگیر و  ضیه انجام فعل جنایی بوده جریان ق ق

 تحت بررسی مشاوریت حقوقی فرقه عملیات های خاص قراردارد.

شات به مقام محترم وزارت دفاع ملی تقدیم و غرض رفع نواقص  ضوعات فوق ذریعه گزار ست: مو قابل ذکر ا

صدار  شین، هدایات جداگانه مقام محترم وزارت دفاع ملی به مراجع ذیربط ا شات مفت شده درج گزار برمال 

 یافته است .

 سرمفتیشیت سفارشهای ب. 

( قضیه رابه ریاست  1( قلم تفاوت ها بیرون نویس گردیده ، تعداد ) 10تعداد )  1393سرمفتیشیت محترم درسال 

( دالر از بخش 1277429( افغانی ومبلغ )1084761273حقوق ستردرستیز محول گردیده است  وجمعا مبلغ )

( دالر 1277429( افغانی و مبلغ )1041668758های مختلفه بیرون نویس گردیده است که از ان جمله مبلغ )

 ( افغانی باقیمانده است .43092515بلغ )تحصیل و م

ـــال  سال درس ( قلم دیون ( قلم دیون 22( قلم نوقص وتعداد )( قلم نوقص وتعداد )  11( قلم تفاوت ها بیرون نویس گردیده ، تعداد )( قلم تفاوت ها بیرون نویس گردیده ، تعداد )  1515تعداد ) تعداد )   13941394در

ـــت  وجمعا مبلغ ) ـــی گردیده اس ست  وجمعا مبلغ )وطلبات بازرس سی گردیده ا ( افغانی ازبخش های مختلفه بیرون نویس ( افغانی ازبخش های مختلفه بیرون نویس 890481033.8وطلبات بازر

( ( 3001630016( افغانی ومقدار)( افغانی ومقدار)79528701( افغانی تحصیل ومبلغ )( افغانی تحصیل ومبلغ )810952810952332.8332.8گردیده است که ازان جمله مبلغ)گردیده است که ازان جمله مبلغ)

طلبات و دیون ( افغانی پول پیشکی اجراء اما محسوب نگردیده است ، ( افغانی پول پیشکی اجراء اما محسوب نگردیده است ، 235779818235779818کیلو گندم باقیمانده ومبلغ )کیلو گندم باقیمانده ومبلغ )

( افغانی به عنوان طلبات آن تصــدی حصــول نگردیده و هکذا 2292679مدیریت عمومی تصــدی مســلخ مبلغ )

( افغانی دیون آن از سال های قبل بدون تصفیه باقی مانده است ، طلبات تصدی تولید مواد 31099734مبلغ )
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( افغانی باالی شــرکت 12650000ســاختمانی مبلغ )

(ATC( و مبلغ )دالر آمریکایی باالی نظامیان کشور ترکیه باقی مانده است.1272000 ) 

( قضیه رابه ریاست حقوق ستردرستیز وغیره ارگانهای عدلی وقضائی محول گردیده است  7ویس گردیده ، تعداد )( قلم نواقص وتفاوت ها بیرون ن16تعداد ) 1395درسال  

( افغانی  تحصیل 481987481( دالرازبخش های مختلفه بیرون نویس گردیده است که ازان جمله مبلغ)998000( افغانی ومبلغ )1490227983وجمعا مبلغ )

مبلغ ( کیلو چهارمغز باقی بوده وتحصیل نگردیده است ، 926( کیلو گندم و)6447، مقدار)باقیمانده است ( دالر998000ومبلغ)( افغانی 1008240502ومبلغ )

 ( افغانی توسط معتمدین ادارات و قطعات طور پیشکی کشیده شده و تا اکنون محسوبی آن اجراء نگردیده است.33119659)

 

 ضمایم شماره ) دوم ( 

 تابع جرایم گردیده است.  1395و  1394،  1393 های سال های که در طیقرارداد جدول 

مبلغ جریمه تاخیرمبلغ قرارداداسم شرکت شماره  مبلغ مجموعی جریمه تاخیرمبلغ قراردادشرکت قرارداد کننده شماره

       621,660.00    15,940,000.00شرک خدماتی لوژستیکی ایمفول  1 1,677,000                       16,770,000         السعید1

    3,389,584.00    49,164,632.10شرکت های مشترک اسد رفع و خالق قیومی 2 5,167,922                       60,092,160         امید فارما2

    1,307,568.00    27,240,835.00ضیا الرحمن رئیس شرکت لوژستیکی گولدن زیشان 3 954,681                          17,287,965         امید فارما3

       360,000.00      3,999,740.00شرکت خدمات لوژستیکی افغان سارا4 467,025                          26,838,374         سعدی فردوسی4

    2,445,800.00  174,699,594.00شرکت های مشترک خدمات لوژستیکی معین پوپل و شرکت راک تندر5 295,119                          6,727,200           امید فارما5

       179,631.00      6,652,500.00شرکت تجارتی امیر حسیب لمتد6 37,074                            13,187,844         سعدی فردوسی6

    1,668,490.00    16,688,500.00شرکت تجارتی شاه نوین لمیتد 7 186,419                          5,624,793           سعدی فردوسی7

    1,264,320.00    35,120,000.00 شرکت ساختمانی مجتبی علی8 261,483                          2,614,833           امید فارما8

       897,000.00  179,400,000.00شرکت های مشترک فتح خان ، شرکت غنی قیوم ، شرکت ساختمانی کابل کاپیسا، و شرکت شاه فیصل9 365,057                          8,489,698           سعدی فردوسی9

10

شرکت لوژستیکی پروان 

ترکمن و  شرکت تجارتی 

  12,134,053.00 1,446,400                       32,613,420         خواجه ئ لمیتد

11

شرکت  مخابراتی افغان تیلی 

 12,919,590                     143,550,944       کام

 8,526,679                       655,898,780       شرکت  تجارتی یاران اصیل12

مبلغ جریمه تاخیرمبلغ قرارداداسم شرکت شماره  18,700,000                     1,700,000,000     شرکت بغالن نوین13

    8,115,591.00  139,924,145.00شرکت برادران سیفی گروپ1 9,526,968                       184,069,000        شرکت ساختمانی علی حمزه14

 22,000                            6,570,000           دانش  ولد محمد اکبر15

 94,000                            19,200,000          لمر ولد گل الرحمن16

17

یاست تعمیرات وزارت امور 

 211,000                          31,263,720         داخله

18                    60,858,417 

جدول جریمه های تإخیرقرارداد های سال 1395جدول جریمه های تإخیرقرارداد های سال 1393

میزان عموی 

میزان عموی

جدول جریمه های تإخیرقرارداد های سال 1394

    8,115,591.00میزان عموی 
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