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 مقدمه

د دسیستم شفاف و کارا در رشد و انکشاف فعالیت ها و اجراآت ادارات نقش مهم و ارزنده دارد. نبود سیستم تدارکاتی مؤثر و کارا باعث می گر

تا نتایج عرضه خدمات تحت شعاع قرار گیرد و در امورات و عرضه خدمات نهاد ها تأثیرات منفی به میان آید. سیستم تدارکاتی و مدیریت 

و  ؤثرماستفاده  چگونگی ارایه خدمات، پیشرفت اقتصادی،ت یکی از بخش های کلیدی تمام ادارات دولتی بوده و نقش اساسی روی تدارکا

 وه عامه، شفافیت و حساب دهی دارد.اقتصادی از وج

تصمیم اتخاذ نمود تا سیستم تدارکات  اداره عالی تفتیش ،بنابر اهمیت تدارکات و خطرات احتمالی که در پروسه های تدارکاتی وجود دارد

یت و مفیدیت ( مورد بازرسی قرار دهد. این تفتیش فعالیت ها و اجراآت مؤثررا از دید تفتیش عملکرد ) اقتصادیت،  وپترولیم معادنوزارت 

تدارکاتی و چگونگی  یت پروسه هایمؤثر، را تحت پوشش قرار داده و تمرکز اساسی آن روی سیستم تدارکات 1396الی  1394سال های 

 تدارکاتی میباشد که در گذارش فعلی روی آن تمرکز صورت گرفته است. مؤثراب روش های انتخ

 خالصه یافته های تفتیش

چنین نتیجه گیری می  1396الی  1394طی سالهای  معادن و پطرولیمداد خدماتی، اجناس و ساختمان وزارت ( قرار۲۷)تفتیش تعداداز اثر 

. احکام قانون، طرزالعمل تدارکات و پروسه های تدارکاتی در سدبه نظر نمی رشفاف  معادنهای وزارت  پروسه تدارکاتی قرارداد گردد که

نمیگردد. مشکالت و نواقص در پالنگذاری و پروسه های تدارکاتی وجود داشته، نظارت درست از تطبیق رعایت  مؤثرمراحل تدارکاتی بشکل 

. تت گرفته اسرصودیت میباشد کمتر توجه ییت و مفمؤثربه اصول اساسی عملکرد که عبارت از اقتصادیت،  .صورت نمی گیرد قرارداد ها

ل گردیده که قرار ذیل به شکلین یافته ها و کاستی های متوجه وومفتشین در جریان بررسی به اساس مالحظه اسناد و تدویر جلسات با مس

 بخش دوم گزارش ارائه گردیده است. آن دریافته و تفصیل انعکاس فشرده 

پالن تداراکاتی اداره بصورت  و نبود دیتابس برای ثبت قراردادها:  1396الی  1394عدم تحقق پالن تدارکاتی اداره طی سال های  -1

( پروژه درپالن تدارکاتی 49تعداد ) 1394درسال معلومات ارایه شده نشان میدهد  ناقص و غیر واقعبینانه ترتیب گردیده است.

( پروژه درپالن تدارکاتی ۷1تعداد ) 1395( باقیمانده. درسال 38( عقد و تطبیق گردیده است، ولی تعداد )11منظورگردیده،  تعداد )

( پروژه مربوطه درپالن 85تعداد ) 1396( پروژه تطبیق نشده، درسال 49( پروژه عقد وتطبیق گردیده، ولی تعداد )۲۲بوده، تعداد )

( پروژه تطبیق نگردیده است که نشان دهنده ضعف 66است، اما تعداد ) شده( پروژه عقد وتطبیق 19تدارکاتی شامل گردیده  تعداد )

 مسوولین در تطبیق پالن های تدارکاتی می باشد.

راجع به خریداری های عاجل  1396 -1394سالهای در پالن تدارکاتی ت پرچون: ابیش از معلوم با استفاده از روش تدارک اریخرید -۲

 یکهدر حال که از طریق تدارکات پرچون صورت گرفته هیچ نوع تذکر بعمل نیآمده و نه کدام مبلغ برای آن اختصاص داده شده است.

 ( افغانی خریداری های پرچون صورت گرفته است.59,436,953جمعاً مبلغ ) 1396الی 1394سال های  طی

بع منا مؤثردقیق نیازمندی اداره و تدارک اجناس غیر ضروری و کارآمد که نشان دهنده ضیاع پول عامه و استفاده غیر  عدم تثبیت -3

پیرامون قراردادهای عقد شده، تثبیت احتیاج آن به گونه واقعی صورت نگرفته  1396به مالحظه رسید که در سال اداره می باشد: 

. بطور مثال، تثبیت احتیاج مقدار تیل اوآل برای اجناس در مدت معین آن مطابق قرارداد اکمال نگردیده ،است، نظر به بررسی اسناد

ماه رسید، ازین معلوم می شود که تثبیت احتیاج دقیق صورت نگرفته   18یکسال بوده اما بعد از تعدیالت در قرارداد مدت آن به 

قرارداد چوب تحکیماتی تصدی ذغال سنگ  همچنان، .اه کفایت کرده استم 18که تثبیت احتیاج یکساله بدون صرفه جوئی به 

 و برق یاد آور شد که جزئیات موضوع در بخش دوم گزارش قابل دسترس می باشد.  ( قلم پرزه جات تصدی کود۷6شمال و )

قرارداد داشته معادن شرکت های مختلف که با وزارت  :از شرکت های قراردادی ( افغانی237,446۲۷,مبلغ ) تأخیرعدم وضع جریمه  -4

 أخیرتا شرکت ها تحت جریمه باعث گردیده ت تعهداتعدم تکمیل  رونازی را تکمیل نماید. هدات قراردادعتاد معینه یعنتوانسته در م

  مبالغ فوق را از شرکت ها وضع ننموده که قابل تحصیل میباشد. معادن و پطرولیمولی وزارت  یردقرار گ

گردیده و تدارکات با قیمت بلند با شرکت دیگری  تضیمن آفر ها خالف قانون تدارکات که باعث رد آفر نازل میعاددر نظر گرفتن  -5

( 44,995,000تدارک تعداد پنج عراده وسایط شرکت تجارتی جاوید اعتماد ولی زاده با  داشتن قیمت مبلغ ) در :انجام یافته است
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( افغانی نرخ ارایه نموده، اما  اداره در 39,939,242افغانی برنده گردیده است. این در حالیست که شرکت تجارتی رد مون مبلغ )

روز بوده و  (118)تضمین آفر میعادوده است. درحالیکه مطابق طرزالعمل تدارکات روز تعیین نم 136شرطنامه میعاد تضمین آفر را 

نداشته رد گردیده. از طرف دیگر،  میعادروز ( 136) روز تضمین آفر ارایه نموده ولی آفر وی ازینکه( 1۲1) شرکت ردمون نیز مدت

روز تعیین شده، اما  (118)  تضمین آفر میعادآن نیز  و سوماول، دوم  بار نیز به داوطلبی رفته که در بار قبالً( 3) تدارکات فوق د

که نشان میدهد از پول عامه  بلندتر قرارداد نموده ( افغانی5,055,758مبلغ ) ، اداره به( روز خالف طرزالعمل136نظر به تعیین )

 باشد.میاستفاده نگردیده و ضیاع پول عامه  مؤثربصورت 

 پرزه جاتتدارک مزارشریف با شرکت غیر واجد شرایط:  برق کود تصدی جات ماشینری فابریکات پرزه قلم( ۷6) عقد قرارداد تهیه   -6

( طرزالعمل تدارکات 44که خالف حکم شماره ) گردیده ماشینری فابریکات تصدی کود برق مزارشریف با شرکت ساختمانی قرارداد

 میباشد.
 

اعمار شده به مدت دو سال که نشان دهنده عدم استفاده مؤثر و مفید از منابع عامه تأخیر در تکمیل قرارداد، عدم استفاده از پروژه   -۷

( تنه معه اعمار دواطاق در محل سرک عمومی ترانزیتی بندراسالم قلعه والیت هرات و 100قرارداد نصب دو پایه ترازوی ) میباشد:

( افغانی 8,443,939دان وردک  به قیمت مجموعی مبلغ )( تنه معه اعمار دو اطاق در والیت می100نصب منتاژ یک پایه ترازوی )

از بودجه  انکشافی با شرکت  ساختمانی و تولیدی هرات ارمغان عقد گردیده است. پروژه مطابق زمان تعیین شده تکمیل نگردیده 

نامه ریزی پروژه ها در ( اصل میعاد قرارداد تمدید گردیده.  این موضوع نشان میدهد که بر٪549است. میعاد قرارداد در حدود )

وزارت معادن بصورت درست و واقعبینانه صورت نگرفته است. اداره نتوانسته از پیشرفت پروژه ها بصورت مطلوب نظارت نماید تا 

 پروژه ها به وقت معین آن تکمیل گردد.

عدم مدیریت درست دارایی وزارت، عدم استفاده اقتصادی و مؤثر از منابع عامه و مشکالت و نواقص در قرارداد ترمیم ساحه شیدایی    -8

( 3,981,309ترمیم اساسی تعمیر ساحه شیدایی ریاست معادن والیت هرات به قیمت مجموعی مبلغ )ریاست معادن والیت هرات: 

با تصدی دستگاه  1388ت ساختمانی بنیاد تابش قرارداد گردیده است. پروژه فوق الذکر در سال افغانی از بودجه انکشافی با شرک

الی  1388ساختمانی افغانی قرارداد گردیده بود که نسبت کمبود بودجه، پروژه در آن زمان تکمیل نگردید. تعمیر متذکره از سال 

در نظر گرفته نشده است. از تعمیر طی سال های متواتر حفظ و  بی سرنوشت بوده و در پالن های تدارکاتی سال های بعدی 1395

مراقبت صورت نگرفته که عدم حفظ و مراقبت آن سبب گردید تا در تعمیر مشکالت جدی بوجود آید و پول اضافی باالی تکمیل 

 و مدیریت نگردید، قابل تعمیر و ترمیم دوباره آن به مصرف رسد. این موضوع نشان میدهد که منابع عامه بصورت اقتصادی مصرف

 یادآوری است که  از تعمیر اعمار شده  الی جریان تفتیش که در حدود دو سال از تکمیل پروژه گذشته استفاده نمی گردد.

 تمدید قرارداد بعد از ختم میعاد قرارداد، عدم وضع جریمه تاخیر و اضافه پرداخت به آن و همکاری مسوولین با شرکت قراردادی:  -9

داد نصب پلیت های کانکریت و تحکیمات زرهی تعمیر ریاست سروی و جیولوژی وزارت معادن و پترولیم با شرکت ساختمانی  قرار

( افغانی قرارداد گردیده است. اسناد تدارکاتی بصورت درست طی مراحل نگردیده است. 6,986,890الهام زهیر به مبلغ مجموعی )

( یوم کاری خالف طرز العمل تدارکات 10ای تمدید نموده و از طرف اداره برای شرکت )قراردادی بعد از ختم میعاد پروژه تقاض

( روز تآخیر نموده که مطابق شرایط قرارداد 4۲تمدید داده شده است. همچنان، شرکت قراردادی در تکمیل قرارداد پروژه مدت )

راردادی در احجام پروژه کم کاری داشته که مجموعاَ مبلغ ( افغانی جریمه تآخیر میگردد. عالوه بر آن، شرکت ق293,454تابع مبلغ )

 ( افغانی به شرکت قراردادی بیشتر پرداخت گردیده که قابل تحصیل میباشد.44،600)

موجودیت سیستم و چارچوب ضعیف بودن سیستم نظارت و ارزیابی از تطبیق مؤثر قراردادهای اجناس، ساختمان و خدمات مشورتی: -10

.اجراآت آمریت نظارت و ارزیابی در رابطه به تطبیق موثر و مدیریت است اساسی ارزیابی از اجراآت یکی از اجزایمنظم نظارت و 

بموقع قرارداد های صورت گرفته ضعیف بوده و نتوانسته از برنامه ها، قراردادهای تدارکاتی، تطبیق پالیسی ها واستراتیژی اداره، 

 ورد.نظارت درست، مؤثر و به موقع به عمل آ
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در پروسه داوطلبی تدارکات مشکالت وجود قرارداد نمک ولسوالی غوریان  والیت هرات با شرکت ناصر امید قرارداد صورت گرفته. -11

داشته است. مقدار تولید در گزارش آفرگشائی ذکر نیافته، شرطنامه به شکل نادرست ترتیب گردیده، درطی مراحل قرارداد وجود 

ر تولید در پروسه داوطلبی در نظر گرفته نشده است و قرارداد با شرکت بعد از سه ماه بدون طی مراحل درست داشته، رویالتی و مقدا

یکسال و  (  افغانی عواید اداره بابت رویالتی برای۲،66۲،500مبلغ )فسخ قرارداد با شرکت قراردادی، اداره  آن فسخ گردیده است.

 را  از دست داده است. افغانی عواید( 13،31۲،500مبلغ )برای مدت پنج سال 

نبود شفافیت در اجراآت اداره، رد آفر شرکت داوطلب باوجود نرخ بلند رویالتی و اعطاء قرارداد به شرکت که نرخ نازل رویالتی را ارائه -1۲

سوالی چشت شریف استخراج سنگ رخام قریه مرغه ول ( افغانی عواید دولت گردیده است.34,010,000) داشته و سبب ضیاع مبلغ

( افغانی 9500والیت هرات با شرکت ممتاز کوثر قرارداد گردیده است. شرکت سهیل مرصاد برای استخراج سنگ رخام فی تن مبلغ )

( افغانی نرخ رویالتی ارائه نموده است. استخراج و 36۲0رویالتی ارائه نموده ولی شرکت ممتاز کوثر برای فی تن استخراج مبلغ )

( سال 10ت سهیل مرصاد نسبت به شرکت ممتاز کوثر به نفع دولت بوده، چون وزارت از شرکت سهیل مرصاد  در)رویالتی شرک

( افغانی عواید از درک رویالتی جمع آوری نموده میتوانست، ولی عواید از درک رویالتی شرکت ممتازکوثرطی 130،000،000مبلغ )

 دولت را نشان میدهد.به عواید ضرر که ( افغانی میگردد 34،010،000ده سال مبلغ )

( دالر امریکایی مقروض بوده و باقیات خویش ۲۷،۷84( افغانی و مبلغ )36،5۷۲،۲66( شرکت قراردادی به مبلغ مجموعی )9تعداد )-13

نظربه معلومات ارایه شده توسط ریاست معادن والیت هرات و بخش های ذیربط وزارت معادن همچنان، را تصفیه ننموده است. 

رویالیتی وکرایه سطح زمین را پرداخت  ( دالرامریکائی14،638،896( افغانی و مبلغ )1۷۲،5۷6،5۲5مبلغ )شرکت  به ( ۲1تعداد )

 ننموده است. لست شرکت ها در ضمیمه گزارش میباشد.

( کارمندان موجود اداره ٪40( تشکیل اداره میگردد و در حدود )٪۲8( بست اداره که در حدود )400خالی بودن باالتر از تعداد )-14

بصورت مطلوب تطبیق نگردیده، معاشات بیشتر از معیار   NTAهمچنان، رهنمود درجه تحصیل شان پائین تر از لیسانس میباشد. 

تعیین شده پرداخت گردیده و اسناد مهم استخدام بشمول تجربه کاری، اسناد تآیید شده تحصیلی و غیره در سوانح کارمندان موجود 

 .استنبوده 

 1394با در نظرداشت مشکالت و نواقص ذکره شده چنین نتیجه گیری میگردد که اجراآت و پروسه های تدارکاتی وزارت مالیه طی سالهای 

نبوده و از منابع و وجوه عامه استفاده اقتصادی و مطلوب صورت نگرفته است. نیاز است تا جهت اصالح آن وزارت  مؤثرمعیاری و  1396 الی

 مالیه اقدامات عملی بادرنظرداشت سفارشات هیئت تفتیش روی دست گیرند.
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معادن و پترولیممعرفی مختصر وزارت   

 بخش اول

معلومات راجع به 

 تفتیش
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 مختصر وزارت معادن وپترولیممعرفی 
و  عی کشور را مدیریتیوزارت معادن وپترولیم یکی از وزارتهای کلیدی دولت جمهوری اسالمی آفغانستان بوده با استفاده مؤثر و منابع طب

اقتصاد کشور وهمچنان رشد  ایجاد اشتغال وظیفوی، اداره جهت استفاده مؤثر از منابع طبیعی، وزارت معادن و پترولیم  انسجام میبخشد.

 یده و فعالیت مینماید.دها و بلند بردن عواید و توانائی های دولت ایجاد گرتشویق سرمایه گذاری در سکتور معادن و هایدروکاربن

تشافی تفحصی، اکتنظیم و مدیریت فعالیت های ، اهداف اساسی وزارت عبارت از تنظیم امور مربوط به انکشاف و استفاده مؤثر از منابع منرالی

حصول اطیمنان از انکشاف و مدیریت منابع منرالی  خودکفایی اقتصادی کشور از طریق انکشاف سکتور منرالها. و بهره برداری منابع منرالی،

ری از لوگیانکشاف متدوام منابع منرالی و ج تأمین حداکثر مفاد از استخراج و پروسس منرالها. مطابق بهترین روش ها و تجارب بین المللی.

 ،ایجاد محیط مناسب سرمایه گذاری داخلی و خارجی درعرصه معادن، ضیاع آنها با نظرداشت کاهش اثرات سوء محیط زیستی و اجتماعی
تأمین شفافیت درمراحل تدارکات و  ،کمک به تأمین صلح و امینت از طریق انکشاف فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در محالت ساحه معادن

تأمین اصل اقتصادیت وباکیفیت بودن تهیه وتدارک اجناس، خدمات و امورساختمانی و فراهم نمودن زمینه اشتراک   ،وجوه عامه رکنترول مؤث

 برای داوطلبان واجد شرایط در داوطلبی های قرارداد های تدارکاتی عملیاتی و استخراج معادن.

وزارت معادن و پترولیم پالیسی های متعددی را به منظور تنظیم، انسجام و رهبری سکتور معادن انکشاف و ترتیب نموده است که عبارت از 

 پالیسی، پالیسی صحت و ایمنی کارگران در امور معادن، پالیسی حفظ محیط زیست در امور معدنکاری سی اجتماعی در امور معادن، یپال

رادیو  پالیسی معدنکاری منرالهای، پالیسی گاز طبیعی و فشرده ، پالیسی ایمنی مواد منفجره ، عات و معلومات زمین شناسیدسترسی به اطال

، ی ساختمانیپالیسی سنگ های تزئین، پالیسی مواد ساختمانی، قیمتیه پالیسی سنگ های قیمتی و نیم، پالیسی عناصر و فلزات نادره، اکتیف

 یسی ملی معادن.پالو  پالیسی معدنکاری فلزات، پالیسی ذغال، پالیسی منرالهای صنعتی، عدنکاری حرفه ای و کوچکپالیسی سمنت، پالیسی م

 افغانی(548,393,649و مصرف شده آن مبلغ ) ( افغانی573,820,196مبلغ ) 1394برای سال  معادن و پترولیموزارت  منظور شده بودجه عادی

بودجه  1396برای سال افغانی   (505,508,275مصرف شده آن مبلغ ) ( افغانی و541,614,746مبلغ )بودجه منظور شده  1395برای سال 

 بوده است. ( افغانی539,281,554و مصرف شده آن مبلغ ) ( افغانی565,543,200مبلغ ) منظور شده

، به مصرف رسیده افغانی ( 2,585,597,346بوده که از آن مبلغ ) ( افغانی3,420,394,650مبلغ ) 1394بودجه انکشافی وزارت برای سال  

 1396برای سال  ( افغانی به مصرف رسیده است.1,414,083,566بوده که از آن مبلغ ) ( افغانی3,774,063,746مبلغ ) 1395برای سال مالی 

 است.( افغانی به مصرف رسیده ۷81،394،313که از آن مبلغ )( افغانی در نظر گرفته شده 1,808,626,163مبلغ )

در چوکات تشکیالتی وزارت معادن و پترولیم ایجاد گردیده  1390در سال  ،ریاست تدارکات یکی از ریاست های کلیدی وزارت محترم بوده

که مطابق پالن تدارکاتی از قبل منظور شده مسوولیت پیشبرد تمام نیازمندی های تدارکاتی اجناس، ساختمان و خدمات مشورتی ریاست 

احد های دومی این وزارت را بدوش داشته و به اساس آن  پروسه تدارکاتی را در پرتو قانون و طرزالعمل تدارکات طی مراحل های مرکزی و و

 پیش میبرد.و 
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 لوژی تفتیشوروش و میتود

حدودیت ملوژی تفتیش و وحدود و میتودروش تفتیش شامل موضوعات چگونگی انتخاب موضوع تفتیش، اهداف تفتیش، معیار های تفتیش، 

 های تفتیش میگردد که هر کدام آن بطور خالصه ذیالً تشریح گردیده است.

 انتخاب موضوع بررسی

Iدرمطابقت به معیارهای شماره ) SSAI I( سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش )300/3.2 & 300/36  NTOSAI مفتشین تفتیش ،)

 نمایند تا از اجرای تفتیش باکیفیت با در نظرداشت اصول اساسی اقتصادیت، مؤثریت عملکرد، مکلف اند تا پروسه تفتیش را به شکل پالنگذاری

 و مثمریت در اجراآت، فعالیت ها و برنامه ها مراجع تحت تفتیش اطمینان حاصل گردد.

اتی اداره سیستم تدارک اداره عالی تفتیش بنابر حساسیت موضوع و چالش های موجود در سیستم تدارکاتی ادارات دولتی تصمیم اتخاذ نمود تا

الی  1394یت و مفیدیت ( مورد بازرسی قرار دهد، این تفتیش فعالیت ها و اجراآت تدارکاتی سال مؤثررا از دید تفتیش عملکرد) اقتصادیت، 

 را تحت پوشش قرار داده است. عادن و پترولیمموزارت  1396

 اهداف تفتیش

 میکند : ءاهداف تفتیش عملکرد موارد ذیل را احتوا
 تشخیص و شناسائی خال ها ، نواقص و مشکالت در سیستم تدارکات، پالنگذاری وپروسه های تدارکاتی  (1

ه مین شفافیت در پروسأ، تطبیق پروسه ها و میکانیزم های تدارکاتی و تمؤثرحصول اطمینان از موجودیت سیستم کنترول داخلی  (۲

 های تدارکاتی.

 .اسناد تدارکاتی نظارت از تطبیق قرارداد های تدارکاتیهای تدارکاتی، درست و تکمیل بودن ، پروسه پالنگذارییت مؤثرارزیابی  (3

 اقتصادی بودن تدارکات و چگونگی استفاده مفید، مؤثر و اقتصادی از منابع مالی راستفاده روش های که بیانگحصول اطمینان از   (4

 .باشد

 .NTAارزیابی چگونگی استخدام کارمندان قراردادی بخصوص  (5

  .ارائه سفارش ها به منظور رفع نواقص و چالش ها فراراه سیستم تدارکات (6

 منابع معیارهای تفتیش

 قانون و طرزالعمل تدارکات     (1

 قانون و مقرره اداره امور مالی و مصارف عامه.    (۲

 قانون معادن. (3

 تخصیصات/ بودجه منظور شده.    (4

 قانون مالیات بر عایدات.     (5

 .کت های قراردادیرشبا  معادن و پترولیم   شرایط قرارداد/ توافقنامه وزارت    (6

 NTAطرزالعمل و رهنمود     (۷

 بهترین شیوه ها/ عملکرد های بین المللی.    (8
 

 تفتیشحدود و میتودولوژی 

فعالیت های تدارکاتی، بخش مالی و منابع بشری مربوط ریاست تدارکات وزارت محترم معادن و پترولیم طی سال  در برگیرنده تفتیشحدود 

( قرارداد ۳تعداد ) ( قرارداد اجناس و14)  تعداد ،( قرار داد بخش ساختمانی۷عداد )تمی باشد که در پالن بررسی  1396الی 1394های 

دو ملیون و نهصدو بیست و دو هزارو ( 2,922,621.50مبلغ )، ( افغانی638,962,868) مجموعی مبلغمشورتی بودجه غیراختیاری با ارزش 

( 28,579,990( افغانی، مبلغ )896,946,934) ( قرارداد به مبلغ84از مجموع ) ،( یورو2,325,441) و دالرششصدو بیست و یک اعشاریه پنجاه 
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فعالیت های تدارکاتی . عالوه بر آن شامل می باشد ( قرارداد27) تعداد جمعاً ،رداد عوایدی( قرا3( یورو وتعداد )10,313,201مبلغ ) دالر و

مرکز شامل ریاست تهیه و تدارکات و ریاست کادستر، ریاست معدن والیت بلخ و قرارداد هایکه در آن والیت تطبیق گردیده است نیز به گونه 

 رفته است.   قیدی شامل پالن تفتیش گردیده و مورد بررسی قرار گ

( فیصد را 33( فیصد یورو و از لحاظ تعداد قراردادها )23) ( فیصد دالر و11) ( فیصد مجموع ارزش قرار داد ها به افغانی و72تقریباً ) در کل

  قابل دسترس می باشد. ( 2جزئیات نمونه ها در ضمیمه )که  در جریان این دوره تشکیل میدهد

خش که ب ،روش بررسی که برای این بازرسی انتخاب گردیده است، روش به اساس سیستم می باشدبه اساس معیار های تفتیش عملکرد، 

. در جریان بازرسی مفتشین برای جمع آوری معلومات و اطالعات، داده استسیستم تدارکات وزارت معادن وپترولیم را مورد ارزیابی قرار 

  .بعمل آورده استاستفاده  ، مصاحبهپرسشنامه ها، جلسات با مدیران ارشد و کارمندان، کنترولهای فزیکی، چک اسناد ازتحلیل و تجزیه ارقام 

آغاز نموده و در این جلسه حدود، اهداف و  139۷سال  مفتشین مرحله اجرای بررسی را طی جلسه رسمی با رهبری وزارت در ماه جدی

 ر،های کادستجمع آوری اطالعات، موضوع مشاهدات ابتدایی و مباحثات با ریاست  به تعقیب آن ه،فتمیتودولوژی بررسی مورد بحث قرار گر

ج نتایشده و در اخیر طی جلسه اختتامیه شریک ساخته  و مشاهده یافته هر بررسی ریاست معادن والیات درجریان تهیه وتدارکات، مالی و

 نیز با مسئوولین شریک و پیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش، پاسخ و نظر مرجع نیز اخذ گردیده است. بررسی های بررسی و سفارش

 محدودیت های تفتیش

   :هیئت مؤظف در جریان بررسی با محدودیت های ذیل رو برو گردیده است

 .ن و پترولیمدر وزارت معادغیر منظم بودن سیستم فایلنگ و پراگندگی  اسناد و دوسیه های تدارکاتی  -

 در ارائه جوابات استعالم های هیئت مؤظف بررسی توسط بخش های مربوطه. تأخیر  -

  .نمودن استعالم های هیئت تفتیشو مفقود  عدم ارائه معلومات و اسناد به موقع به هیئت تفتیش -

 .آن ظف بشکل درست و مطلوبؤهیئت می استعالم هابه عدم پاسخ  -

 .و یا دوسیه های تدارکاتی قراردادهای والیتی در مرکز نبود بعضی اسناد مهم تدارکاتی -

 .عدم ارائه معلومات درست در مورد جمع آوری عواید و عدم پرداخت رویالتی مطابق شرایط و معیارهای قرارداد -
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 ۱یافته شماره 

 برای ثبت قراردادها منظم سیو نبود دیتاب  ۱396الی  ۱394عنوان یافته: عدم تحقق پالن تدارکاتی اداره طی سال های 

 تشریح یافته

 زمان مقیاسی، جویی صرفه داشته، دست وجوه نظرداشت در با را مربوط تدارکات پالن است، مکلف اداره تدارکات ( قانون11) طبق ماده

 انفرادی تدارکاتی پالن است، مکلف تدارکات شعبه ،تدارکات طرزالعمل حکم نهم همچنان، مطابق . نماید ترتیب مربوط، امور سایر و مناسب

 یا و اکمال ادیعم شمول به تدارکاتی مراحل انجام زمانی جدول آن در که خویش ساالنه تدارکاتی پالن به مطابقت در تدارک، هر برای را

 .ببرد پیش به را تدارکاتی مراحل آن مطابق و نماید ترتیب تدارکات اجرای

( پروژه شامل پالن تدارکاتی 49تعداد ) 1394درسال  وزارت معادن و پترولیم: 1396الی  1394عدم تحقق پالن تدارکاتی اداره طی سالهای 

طی را ( مورد آن 38( مورد تدارکات آن طی مراحل و انجام یافته ولی اداره نتوانسته تعداد )11خویش نموده، که از جمله صرف تعداد )

تطبیق آن ( پروژه 49تعداد ) ق گردیده، اما( پروژه تطبی۲۲تعداد )که ( پروژه درپالن تدارکاتی بوده، ۷1تعداد ) 1395مراحل نماید. درسال 

پروژه  (66تعداد ) و ( پروژه تطبیق 19تعداد ) که از آن جمله پالن تدارکاتی بوده شامل( پروژه 85تعداد ) 1396درسال  نگردیده است.

 تطبیق نگردیده است. 

 ت.اس نگردیده ترتیب اداره های نیازمندی به مطابق و بوده واقعبینانه غیر پالن یک اداره تدارکاتی پالن که میدهد نشان بررسی های یافته

 ولی .میباشد تطبیق قابل و مؤثر واقعبینانه، میگردد، ترتیب اداره های نیازمندی بادرنظرداشت و مختلف مراحل از بعد که تدارکاتی پالن زیرا

بصورت  را خویش های نیازمندی پروژه ها و اکثریت نتوانسته اداره و بوده واقعبینانه غیر بررسی تحت اداره پالن که ارقام فوق نشان میدهد

 و تحقق بخشد. پیشبینی درست

 

تشخیص  غرض ثبت قرار داد ها و را معلوماتیقانون تدارکات، اداره باید دیتابیس  (10)طبق مواد س منظم برای ثبت قراردادها: ینبود دیتاب

دیتابیس وجود ندارد  چنین ( تمام قرارداد ها را در آن ثبت نماید. ولی در اداره تحت بررسی53داوطلبان  واجد شرایط ایجاد و طبق ماده )

ای تا برعالوه ارائه معلومات در مورد قرارداد های منعقده، نوع و قیم اجناس منبع خوب برای ارزیابی نرخ تخمینی و آفرهای ارائه شده بر

بدون موجودیت دیتابیس اداره تحت بررسی نمی تواند معلومات را در مورد قراردادها به اساس اداره  .نیازمندی های بعدی اداره شده بتواند

 فرمایش دهنده، شرکت قراردادی، نوع و قیمت اجناس قرارداد شده و مقدار اجناس اکمال شده و غیره ارائه نماید. 
  

 پاسخ مرجع

 نسبت بعضی مشکالت صورت نگرفته است. نیازمندی صورت گیرد اما1396بود درسال  مربوطه تحریر داشته که قرارشعبات  

 

 هیئتسفارش 

 تدارکاتی پالن مراحل از استفاده با را خویش تدارکاتی پالن در مطابقت به قانون تدارکات مکلف می باشد تا معادن و پترولیم وزارت -

 بعمل جلوگیری بیجا تدارکات و ها خریداری از تا نماید ترتیب شده منظور بودجه نظرداشت در با اداره های نیازمندی و ضروریات طبق

  .گرددرعایت  ییجو صرفه اصل و آمده

 در ظرف  ها داد قرار و قیم ثبت را جهت  الکترونیکی واحد دیتابیس تدارکات قانون (10) ماده طبق یتدارکات اداره تا میگردد سفارش -

 نموده و معلومات تمام قرارداد های عقد شده در آن ثبت نماید. ایجاد ماه( 2 )
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 2شماره یافته:

 ۱394( افغانی طی سالهای 59,436,953ی پرچون به مبلغ مجموعی )ارتجزیه تدارکات و استفاده از روش خریدعنوان یافته: 

 بمنظور اجتناب از تطبیق روش های رقابتی تدارکات  ۱396الی 

 یافته تشریح

اداره مکلف است، نیازمندی های دارای ماهیت مشابه خویش را توحید و تدارک نماید تا در زمان، مصارف داوطلبی و قیمت های تدارکات 

ولی اداره تحت  .صرفه جویی مقیاسی صورت گیرد و از تدارک مکررآن با استفاده از روش درخواست نرخگیری در طول سال خودداری نماید

نظور فرار از روش داوطلبی، تدارکاتی عمده را در جریان سال به بخش ها تقسیم و تجزیه نموده تا از طریق پرچون بدون رقابت تفتیش به م

 داوطلبان خریداری گردد.

( اداره تدارکات ملی، ضروریات خویش را که قیمت مجموعی آن NPA/PPD/C001/1394اداره تدارکاتی میتواند وفق متحدالمال شماره )

( افغانی تجاوز ننماید را با استفاده از سند معیاری درخواست نرخگیری مطابق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات از روش 500,000مبلغ )از 

خریداری پرچون تدارک نماید. درصورتیکه قیمت مجموعی تدارک از مبلغ فوق الذکر تجاوز نماید، اداره مکلف با استفاده ازسایر روش های 

در موارد ذیل که قیمت مجموعی تدارکات دارای ماهیت  معادن و پترولیمرج قانون و طرزالعمل تدارکات میباشد. در حالیکه وزارت رقابتی مند

 .( افغانی میگردد بشکل پرچون خریداری نموده است500,000مشابه طی یک سال مالی بیشتر از مبلغ )

جع به خریداری های عاجل که ازطریق تدارک )پرچون( صورت گرفته هیچ نوع را 1396الی 1394درپالن های تدارکاتی سالهای درحالیکه 

( افغانی، سال مالی 4,897,199مبلغ )1394تذکر بعمل نیامده است و نه کدام مبلغ برای آن اختصاص داده شده است. درحالیکه درسال مالی

میگردد از روش  ( افغانی59,436,953که جمعاً مبلغ ) ( افغانی26,510,209مبلغ ) 1396( افغانی و سال مالی28,029,545مبلغ )1395

صورت گرفته است. پول های ذکر شده دربخش های موبل وفرنیچر، پرزه جات وسایط، قرطاسیه، ترمیمات ورنگ مالی تعمیر،  پرچون استفاده

 تان بمصرف رسیده است.چوب وگازمایع زمستانی، رنگ باب کمپیوتر وماشین فوتوکاپی، مواد خوراکه مهمانان واطفال کودکس

خریداری های پرچون که بشکل متواتر صورت گیرد ازیکطرف به اداره تدارکاتی غیر اقتصادی تمام میگردد و از طرف دیگر در آن صرفه 

یت منابع ؤثرمجویی صورت نگرفته و کیفیت آن نیز متاثر میگردد. اجراآت فوق الذکر نمایانگر ضعف کاری  افراد مسؤول بوده که اقتصادیت و 

 اداره را متاثر ساخته است.

 

 پاسخ مرجع 

ریاست محترم تهیه وتدارکات تحریرنموده که به اساس پیشنهاد وضرورت عاجل نهادهای مصرف مطابق صالحیت پولی آمراعطا صورت 

 گرفته، اما شامل پالن تدارکاتی نگردیده است. 

 سفارش هیئت

( افغانی که ایجاب قرارداد را می نمایند بعد از اعالن 500,000هیه و تدارک اجناس باالتر از )در ت معادن و پترولیمسفارش میگردد تا وزارت 

 داوطلبی مطابق قانون تدارکات عقد قرارداد صورت گیرد و موضوع را در پالن تدارکاتی سال مالی در نظر گیرد.
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 3یافته شماره 

نبودن مشخصات تدارکات و پرداخت پول به شرکت قراردای قبل از موجودیت تناقض در اسناد تدارکاتی، واضح عنوان یافته: 

 عقد قرارداد

 تشریح یافته

شت ااداره تدارکاتی باید مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات طی مراحل تدارکات را پیش برده و تمام پروسه های کاری قرارداد ها را با درنظرد

 شرایط و معیارهای تدارکات عملی سازند.

( عراده وسایط نقلیه جهت حمل و نقل مامورین وزارت با شرکت مسافربری مایل حشمت لمتد از تاریخ ۲8بازرسی قرارداد کرایه گیری )قرار 

 ( افغانی با استفاده از روش داوطلبی باز داخلی قرارداد گردیده است.10,850,000به مبلغ مجموعی ) 30/9/1394الی  19/3/1394

اریخ جلسه آفرگشائی به تبه مالحظه رسید که کتنگ اعالن داوطلبی در دوسیه موجود نبوده.  قرارداد متذکره دوسیه تدارکاتیاز تفتیش 

ه بقراردادهای مشابه و صورت حساب بانکی خویش را  مطالبه هیئت ارزیابیدر حالیکه شرکت قراردادی مطابق  تدویر یافته ۲4/10/1393

کاپی جوازسیر، وثیقه وغیره اسناد وسایط شرکت که نرخ  ارایه نموده است.بعد از یک ماه از تدویر جلسه آفرگشایی   ۲0/11/1393تاریخ 

 (303وسایط ) ( عراده4) داوطلبی تعداد وشرطنامه وسایط درجدول گردیده درداخل فایل دوسیه موجود نبوده. قراردادارایه نموده وبرنده 

ان میدهد از تذکر یافته که نش کاستروسایط  جهت پیشبرد قرارداد معاینه و تشریح گردیده هیئت معاینه وسایط که توسط تذکر یافته ولی

مشخصات ازقبیل نوعیت )مودل( وغیره  وسایط اداره میبایست تمام  .یکطرف مشخصات قرارداد واضح نبوده و از طرف دیگر هیئت معاینه 

 که واضح نبودن مشخصات تدارکات را نشان میدهد.مینمود که این کار صورت نگرفته  شرطنامه  درج

 پاسخ مرجع

 شعبات مربوطه به آن قناعت داشته است.

 سفارش هیئت

پروسه های تدارکاتی را درنظر گرفته و مطابق رهنمودهای قانون و طرزالعمل  ،در طی مراحل قرارداد ها سفارش میگردد تا اداره تدارکاتی

 بصورت کامل درج شرطنامه نماید.را عالوه بر آن، مشخصات تدارکات  تدارکات قرارداد های خویش را طی مراحل نماید.

 4یافته شماره: 

ه باعث ک برای تثبیت قیمت تیل مورد نیاز اداره بخش های مربوطه توسطعنوان یافته: نرخ گیری غیر واقعبینانه و نادرست 

 برای چندین بار توسط وزارت مالیه رد گردد  تیل اداره نسبت غیر واقعبینانه بودن آن گردیده قرارداد

 تشریح یافته

لیتر تیل پترول دیزل و سوپر ضرورت مرکز وزارت با شرکت تجارتی گالب الدین خانزاده به مبلغ مجموعی ( 233,400مقدار )قرارداد 

 عقد گردیده است.1395-09-30الی  1394-05-10افغانی از تاریخ ( 10,520,200)

 به مبلغ مجموعی 9/۲/1395الی 9/۲/1394تاریخ  زاده ازشرکت تجارتی گالب الدین خانقرارداد تدارک تیل مورد نیاز بار اول با 

کمیسیون اما بعدأ  . بود قرارداد گردیده افغانی  (65) پترول افغانی و سوپر (49)دیزل  ،افغانی (51)قرار فی لیتر پترول  (11,861,000)

اره دوب وزارت معادن ریاست تدارکاتزاد قرارداد گردد در غیر آن مسترد گردد. آمطابق قیمت نرخ روز در بازار  فیصله نموده که تدارکات ملی

به مقام  را موضوعو نرخ از بازار ازاد اخذ افغانی  (60)و سوپر  (48)افغانی، دیزل  (48)و شماره فی لیتر پطرول  تاریخ طی استعالم های بدون 

 .نموده استدرنظرداشت نرخ های فعلی تعدیل  با را و قرارداد قبلی اداره پیشنهاد
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قیمت ارائه شده برای فی لیتر تیل به بار دوم نسبت بلند بودن قیمت فی لیتر تیل در مقایسه  شرکت قراردادی،  اما زمان اجرا حواله پولی

طی استعالمیه های بدون تاریخ نرخگیری را انجام داده  بار دوم از بازار معادن و پترولیم وزارتگردیده است. وزارت مالیه رد  نرخ بازار توسط

 قرارداد با قیمت فعلی  داوطلب گردیده و با شرکتافغانی نرخ ارایه  (56)افغانی و سوپر  (44)دیزل  ،افغانی (45)که قرار فی لیتر پطرول 

تیل از بازار چنین نتیجه گیری میگردد که در اجراآت اداره شفافیت وجود نداشته،  صورت گرفته است. از نرخ گیری اولی، دومی و سومی

در مصرف دارایی عامه توسط وزارت معادن و پترولیم  نگردیده و اصل صرفه جویینظور تثبیت قیمت اخذ نرخ گیری واقعبینانه از بازار بم

مبلغ  عباعث ضیا نمی گردیدوزارت مالیه رد  تدارکات ملی و حواله های تادیاتی اداره توسطقرارداد تیل و  در صورتیکه  رعایت نگردیده است.

 پول عامه و خساره به دولت وارد میگردید. ( افغانی4,668,000)

 پاسخ مرجع 

 شعبات به نواقص موجود قناعت داشته است.

 سفارش هیئت

 هیئت خریداریریاست تدارکات توظیف نماید بخصوص کارمندان در سفارش میگردد تا وزارت معادن و پترولیم اشخاص متعهد و صادق را 

نموده اخطاریه درج سوانح و منبعد هیئت خریداری توظیف نگردد. عالوه برآن، مسوولین ذیربط مکلف که نرخ های غیر واقعی را از بازار اخذ 

 نرخ بازار حصول اطمینان نموده و بعد اسناد تدارکاتی را طی مراحل نماید. است تا از واقعی بودن

 5یافته شماره 

و  مؤثرر شده به مدت دو سال که نشان دهنده عدم استفاده پروژه اعمادر تکمیل قرارداد، عدم استفاده از  تأخیرعنوان یافته: 

 مفید از منابع عامه میباشد.

 تشریح یافته

ن آ پالن گذاری تدارکات و پروژه ها در یک اداره که پول عامه در آن بمصرف میرسد باید با درنظرداشت اصل نیازمندی واقعی و اولویت 

اداره نتواند در زمان معین از آن استفاده  اولویت اداره نبوده و و پول عامه نباید در تدارکات و پروژه های به مصرف رسد که صورت گیرد

  نماید.

( تنه معه اعمار دواطاق در دو محل سرک عمومی ترانزیتی بندراسالم قلعه والیت هرات و نصب منتاژ یک 100قرارداد نصب دو پایه ترازوی )

( افغانی از بودجه  انکشافی با 8,443,939( تنه معه اعمار دو اطاق در والیت میدان وردک که به قیمت مجموعی مبلغ )100ترازوی )پایه 

 شرکت  ساختمانی و تولیدی هرات ارمغان عقد گردیده است.

پروژه مطابق زمان تعیین شده تکمیل  د امامیگردی تکمیل1396/3/12آغاز و بتاریخ  1396/1/5کار ساختمانی پروژه طبق قرارداد باید بتاریخ

که نشان بوده روز  ۲۷و ماه  11به مدت  دومو بار  روز( 35) به مدت بار اولصورت گرفته. دو بار تمدید  اد زمانی پروژهیعنگردیده است. م

بوده و از طرف دیگر  قرارداد تمدید صورت گرفته که خالف قانون وطرزالعمل تدارکات ادیعم( اصل ٪549قرارداد در حدود )اد یعممیدهد 

اداره نتوانسته از پیشرفت پروژه ها . برنامه ریزی پروژه ها در وزارت معادن بصورت درست و واقعبینانه صورت نمی گیردنشان میدهد که 

پروژه ها بصورت ناقص و بی کیفیت توسط شرکت های قراردادی تطبیق و  تا به وقت معیین آن تکمیل گردد بصورت مطلوب نظارت نماید

 :از پروژه متذکره مشاهده به عمل آورده و نواقص ذیل در آن به مالحظه رسید مؤظفگردد. هیئت 

شرکت در صورتیکه و شامل قیمت قرارداد گردیده  طبق احجام کاری پروژه ایزوگام در نظر گرفته شدهمترمربع ( 360)به مساحت  -

( 3۷۲۲4( افغانی که جمعاً مبلغ )103.4( متر مربع ایزوگام از قرار فی متر مربع مبلغ )360مقدار پول ) ،نگردد آن حاضر به ایزوگام

 .افغانی می شود از شرکت ساختمانی هرات ارمغان قابل تحصیل می باشد
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کم کاری صورت  RCC  ( متر مکعب کانکریت ریزی6.8ر )( تنه باالی رنگ سنگ کاری به مقدا100در هرسه پایه نصب و منتاژ ترازو ) -

( افغانی میشود از 33558( چهار هزارو نهصدو سی و پنج افغانی که  جمعاً مبلغ )4935گرفته است که از قرار فی متر مکعب مبلغ )

 .میباشدقابل تحصیل شرکت ساختمانی هرات ارمغان 

پروژه متذکره تکمیل میگردید در حالیکه  1397/3/15نی پروژه میبایست به تاریخ زما میعادکار ساختمانی پروژه بادرنظرداشت تمدید  -

( افغانی جمعاً 4222که از قرار فی روز مبلغ ) بوجود آمده تأخیر( یوم 18تکمیل شده که در پروژه فوق به مدت )  1397/4/1به تاریخ 

 .تحصیل میباشد ( افغانی از شرکت ساختمانی و تولیدی هرات ارمغان قابل75996مبلغ )

صورت نمی وزن میگردد و فعالً استخراج معادن  ( تنه100ترازو ) صرف بارنامه های وسایط دولتی وزارت معادن وپطرولیم در ازینکه    -

 صورت نگرفته است. مؤثربناَ از پروژه اعمار شده استفاده  گیرد

 نواقص و مشکالت موجود درساختمان های اعمارشده والیت هرات و اعمارترازو که تا الحال استفاده نگردیده است.  (۲-1ویر شماره )اتص  

 

 پاسخ مرجع 

    .رولیم به یافته های بررسی ابراز قناعت نموده استتمسوولین وزارت محترم معادن و پ

 سفارش هیئت

( افغانی بابت 75,996( افغانی بابت تفاوت های کم کاری و مبلغ )70,782وزارت معادن و پترولیم در قسمت تحصیل جمعاً مبلغ ) -

 کار، از نزد شرکت ساختمانی و تولیدی هرات ارمغان وضع نماید. تأخیرجرایم 

داری نموده دوزارت معادن پروژه ها و نیازمندی خویش را اولویت بندی نماید و از پروژه های که از آن استفاده به عمل نمی آید خو -

 که اولویت اداره بوده و سبب بهبود اجراآت اداره میگردد.برساند و پول عامه را در پروژه های به مصرف 

 پروژه ها پالن و میکانیزم مشخص نظارت ترتیب گردد و از پروژه به شکل مستمر طبق برنامه نظارت به عمل اید. مؤثربرای تطبیق  -
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 6یافته شماره 

مشکالت و نواقص در قرارداد از منابع عامه و  مؤثراقتصادی و  استفادهعدم عدم مدیریت درست دارایی وزارت، عنوان یافته: 

 ترمیم ساحه شیدایی ریاست معادن والیت هرات

 تشریح یافته

( افغانی از بودجه انکشافی برای مدت 3,981,309ترمیم اساسی تعمیر ساحه شیدایی ریاست معادن والیت هرات به قیمت مجموعی مبلغ )

ختم  ۲8/9/1395آغاز و بتاریخ  1395/5/25. کار ساختمانی پروژه به تاریخ است گردیده قرارداد( با شرکت ساختمانی بنیاد تابش 6شش )

 .گردیده است

پروژه در آن زمان تکمیل  ،بود بودجهدستگاه ساختمانی افغانی قرارداد گردیده بود که نسبت کمتصدی با  1388پروژه فوق الذکر در سال 

( سال بی سرنوشت بوده در حالیکه میبایست اداره تعمیر ذکر شده را شامل ۷تعمیر ساحه شیدایی به مدت ) .باقی ماند هکار هو نیم نگردید

 .که چنین کار صورت نگرفته استمیگرفت و بودجه را برای تکیمل آن در نظر  مینمودپالن تدارکاتی سال بعدی 

بصورت الزم و مطلوب حفظ و مراقبت ننموده که عدم حفظ و مراقبت  1395الی سال  ازینکه پروژه در آن زمان تکمیل نشد اداره نیز از آن

ه نشان ک مشکالت جدی بوجود آید و مبالغ هنگفت پولی باالی تکمیل تعمیر و ترمیم دوباره آن به مصرف رسدتعمیر در آن سبب گردید تا 

 الی جریان تفتیش که در از تعمیر اعمار شده  قابل یادآوری است که  .است همصرف و مدیریت نگردید اقتصادیامه بصورت میدهد منابع ع

 اشد.بیت و کارایی منابع عامه میمؤثرنگردیده که نشان دهنده عدم استفاده  گذشته از تکمیل پروژه حدود دو سال

که نشان دهنده مدیریت  معادن والیت هرات مشکالت و نواقص ذیل به مشاهده رسیددر پروژه ترمیم تعمیر ساحه شیدایی ریاست  نهمچنا

 در زمینه میباشد. هضعیف پروژه، عدم توجه الزم انجنیر مراقبت کننده پروژه و عدم توجه مسوولین مربوط

( مترمربع به 60مساحت )  رنگمالی بعضی قسمت های تعمیرمنزل اول و دوم پوستک نموده. مطابق جدول مشخصات آفر ارائه شده به -

 .رنگمالی مجدد ضرورت دارد

( عدد 4به تعداد ) در نظر گرفته شده است. در حالیکه( مشخصات 5به تعداد هفت عدد درجدول شماره ) (الیزربستذخیره کننده برق) -

  تحصیل گردد. قراردادی از شرکت آن ( عدد3تعداد )پول آن در تعمیر نصب شده است و 

ت های کلکین های  منزل دوم اطاق تعمیر چفتی های پشت شیشه ها نصب نشده است که در وقت وزیدن باد های در بیشترین قسم -

( متر در چوکات کلکین های منزل دوم 80و برای جلوگیری از وقوع همچو عمل به مقدار )میگردد  موسمی باعث شکست شیشه ها

 .مجدداً چفتی نصب گردد

 ،جدا گردیده است و های ایزوگام بام تعمیر در اثر وزیدن باد های شدید موسومی پارچه پارچهبعد از تسلیمی تعمیر بعضی قسمت  -

 .دوباره  بصورت مکمل ایزوگام گردد نیاز است تا
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 ساختمان( تعمیر بام ایزوگام وضعیت و موجی های درز ، دروازه های درز رنگ، بدون های چفتی) فعلی وضعیت که (6-3) شماره تصاویر

 .میدهد نشان را

 

 هیئت سفارش

پروژه ها پالن و میکانیزم مشخص نظارت ترتیب گردد و از پروژه به شکل مستمر طبق برنامه نظارت به عمل  مؤثربرای تطبیق  -

 ید.آ

منقول اداره سروی و  تمام دارایی غیرالزم است تا از دارایی عامه مربوطه به وزارت معادن و پترولیم،  مؤثربرای حفظ و مراقبت  -

حفظ و مراقبت از دارایی اداره بصورت مستمر ، پالن و بودجه مشخص طبق یک میکانیزم اَدبع .گردد مشخص سیشامل دیتاب

 صورت گیرد.

ن استفاده صورت نمی آاز ساخت و اعمار پروژه های که نیازمندی اساسی اداره نباشد و بعد از مصرف وجوه عامه و تکمیل پروژه از  -

 گیرد خوداری گردد. پول عامه در موارد مصرف گردد که نیاز و اولویت اساسی اداره باشد. 
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 7یافته شماره 

ترمیمات تشناب ها و  و مشکالت  در طی مراحل قرارداد تأخیرکامل جریمه در تکمیل قرارداد، عدم وضع  تأخیرعنوان یافته: 

  رنگمالی تعمیرات ریاست سروی و جیالوجی

 تشریح یافته

 

قرارداد ترمیمات تشنابها و رنگمالی تعمیرات ریاست سروی و جیالوجی وزارت معادن و پترولیم با شرکت ساختمانی ایبل به مبلغ مجموعی 

قرارداد گردیده است. اسناد قرارداد متذکره تحت تفتیش قرار گرفت به مدت دو ماه 5/8/1396الی  6/6/1396( افغانی از تاریخ 3,471,948)

 :و مشکالت ونواقص ذیل درسیستم تدارکاتی آن بمالحظه رسید

 .شرطنامه ارایه شده از جانب شرکت برنده به طور مکمل مهر نشده است -

ن تثبیت  شده آاما اسناد نرخگیری  که به اساس  در نظر گرفته شده( افغانی 3,939,874قمیت تخمینی ) تثبیت احتیاج( مبلغ )  -

 باشد درداخل فایل موجود نمیباشد.

 در قرارداد و موافقتنامه تاریخ درج نگردیده است. -

 میباشد. ریاست مالی تأخیرتابع جریمه  در آن بوجود آمده و تأخیر ( روز39به مدت )که تکمیل گردیده  13/9/1396پروژه به تاریخ  -

جریمه  ٪(0،05) تابعشرطنامه  (4۷( ماده )1به اساس بند )درحالیکه شرکت  نمودهوضع  از شرکت روز جریمه را (13صرف ) اداره

 از میگردد وضع گردیده درحالیکه ( افغانی۲۲568مبلغ ) که (  یوم13مدت ) شرکت قراردادی برای تأخیرمیباشد. جریمه  تأخیر

 است. ( افغانی میگردد وضع نگردیده45،136آن که مبلغ ) تأخیرجریمه  باقی مانده ( یوم ۲6مدت )

ذکر نشان میدهد که پروسه های تدارکاتی بصورت درست در طی مراحل قراردادها رعایت نمی گردد، از جریان پیشرفت کار مشکالت فوق ال

 تطبیق نمی گردد.  مؤثرالی بصورت پروژه ها نظارت صورت نمی گیرد و همچنان در بخش مالی و پرداخت های قرارداد ها کنترل های م

 پاسخ مرجع 

 . ن قناعت داشته استآشعبات مربوطه به 

 سفارش هیئت

 پروژه ها پالن و میکانیزم مشخص نظارت ترتیب گردد و از پروژه به شکل مستمر طبق برنامه نظارت به عمل اید. مؤثربرای تطبیق  -

 وضع گردد. تأخیرمعین آن جریمه  میعاد( افغانی از درک عدم تکمیل قرارداد در 45,136از شرکت قراردادی ساختمانی ایبل مبلغ ) -

 و تمام اسناد آن بصورت الزم فایل و دوسیه بندی شود.اسناد مربوط به قراردادها بصورت درست و کامل طی مراحل  -

8یافته شماره   

، کم کاری شرکت قراردادی و اضافه پرداخت به تأخیرعدم وضع جریمه قرارداد،  میعادتمدید قرارداد بعد از ختم عنوان یافته: 

 آن و همکاری مسوولین با شرکت قراردادی

 تشریح یافته

قرارداد نصب پلیت های کانکریت و تحکیمات زرهی تعمیر ریاست سروی و جیولوژی وزارت معادن و پترولیم با شرکت ساختمانی  الهام زهیر 

در قرارداد ذکر شده مشکالت  گردیده است.قرارداد ازطریق روش مقید  6/4/1396الی   ۲9/۲/1396( از تاریخ 6,986,890به مبلغ مجموعی )

 و نواقص ذیل به مالحظه رسید:
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 سنجش گردیده است. چگونهقیمت تخمینی  معلوم نمی گردد کهنبوده و اسناد برآورد یا نرخگیری ابتدایی در دوسیه موجود  -

 تاریخ صدور شرطنامه معلوم نیست که در کدام تاریخ صادر گردیده است.  -

 وخواهان تمدید گردیده  10/4/1396به تاریخ  قراردادی اما شرکت میباشد 6/4/1396 مؤرخآن و ختم  3/3/1396 تاریخ آغاز قرارداد -

د بعد از نظر هئیت تخنیکی اصوالً اجراآت نماید. ریاست تدارکات درمورحکم داده که  وزارت معین مالی و اداری 13/4/1396به تاریخ 

درحالیکه پیشنهاد تمدید زمانی و طی . ( یوم کاری تمدید داده شود10نظر داده که برای شرکت ) ۲0/4/1396هئیت تخنیکی به تاریخ 

 ل تدارکات میباشد. قرارداد صورت گرفته میتواند که این عمل اداره خالف طرزالعم میعادزمانی صرف در  میعادمراحل تمدید 

که اکثراً جاده های متصل به  ذکر شده و گفته شده خیمه های تحسن و تظاهرات در شهر کابلدالیل ارائه شده برای تمدید قرارداد  -

موجود نشان میدهد . اما نظر به ژورنال گردیده استکار شرکت  تأخیرسبب که  مسدود بوده 1396جوزا  18الی  1۲ارگ کامالً از تاریخ 

 فعالیت ذکر شده است. جوزا  16و  13به تاریخ های  که

در هر روز  فیصد (0.10مطابق شرایط قرارداد ) تأخیرجریمه . داشته تأخیر( روز 4۲مدت )قراردادی در تکمیل قرارداد پروژه شرکت  -

  میباشد. تأخیرجریمه ( افغانی 293,454مبلغ )( یوم تابع 4۲میگردد. بناَ شرکت برای ) تأخیر

به  قراردادی شرکتبه شرکت قراردادی پول بیشتر پرداخت گردیده است.  ،پروژهاد موجود نشان میدهد که نظر به پیشرفت کار اسن -

دی انجنیر مراقبت کننده به ییلی به اساس تأ( کار را تکمیل نموده و٪50در خواستی ارایه نموده که بیشتر از ) 10/3/1396تاریخ 

تکمیل نگردیده و تحت  ۲4/4/1396تاریخ ( فیصد پیشرفت کار پول پرداخت گردیده و از احجام کاری که الی 60شرکت قراردادی از )

 که نشان دهنده همکاری انجنیران پروژه با شرکت قراردادی میباشد.پرداخت صورت گرفته  کار بوده

مبلغ  قرارداد که متر مربعبناً از قرار فی  .زرهی صورت گرفته است یاری در کار ساخت دروازه ها( مترمربع کمک0.5به مساحت  ) -

 به شرکت قراردادی بیشتر پرداخت گردیده است.( افغانی 15000( متر مربع کم کاری مبلغ )0.5)بابت  ،میباشد ( افغانی30000)

( 34000مبلغ ) متر مربع قرارداد کهبناً از قرار فی  .صورت گرفته است( مترمربع کمکاری در کار ساخت کلکین ها 0.6به مساحت  ) -

 به شرکت قراردادی بیشتر پرداخت گردیده است. ( افغانی20400( متر مربع کم کاری مبلغ )0.6، بابت )میباشد افغانی

( 23000از قرار فی واحد مبلغ )رفته است، بناً گ ( مترمربع کمکاری در کار ساخت و نصب دروازه های کشکی صورت0.4به مساحت  ) -

 به شرکت قراردادی بیشتر پرداخت گردیده است.( افغانی 9200( متر مربع  تفاوت کم کاری مبلغ )0.4افغانی، جمعاً بابت )

 پاسخ مرجع

 ابراز قناعت نموده است.    تفتیشمسوولین وزارت محترم معادن و پطرولیم به یافته های  

 سفارش هیئت

زمانی  میعادبابت عدم تکمیل قرارداد در  تأخیر( افغانی جریمه 293,454پترولیم از شرکت قراردادی الهام زهیر مبلغ )وزارت معادن و  -

 آن وضع و تحصیل نماید.

( افغانی بابت تفاوت کم کاری از 44,600مبلغ مجموعی ) ازینکه شرکت قراردادی الهام زهیر در تکمیل قرارداد کم کاری داشته بناً  -

 و تحصیل گردد. شرکت وضع

اداره تدارکاتی قانون و طرزالعمل تدارکات را در اجراآت تدارکاتی خویش در نظر داشته و مشکالت فوق الذکر که در طی مراحل قرارداد  -

 وجود داشته درنظر داشته باشد.

-  

 

 



19 | P a g e  
 

 9شماره یافته 

 قرارداد ها اجناس، ساختمان و خدمات در وزارت معادن و پترولیم مؤثرعنوان یافته: ضعیف بودن سیستم نظارت و ارزیابی از تطبیق 

 

موجودیت سیستم و چارچوب منظم نظارت و ارزیابی از : قراردادها مؤثرمالحظه اول: ضعیف بودن سیستم نظارت و ارزیابی اداره از تطبیق 

ریزی، سازماندهی و برنامه مانندبدون توجه به این جز سایر اجزا مدیریت،  کهگردد محسوب می مؤثر مدیریت یاساس یکی از اجزای اجراآت

. وزارت معادن و پترولیم در تشکیل خویش نداردوجود  اجراآت و فعالیت هاو تضمینی برای انجام درست  تواندیمناقص بوده  یده گزارش

تطبیق قراردادها در مطابقت با چگونگی  تا بصورت مستمر از اجراآت بخش های مختلف و در خصوص داشتهننظارت و ارزیابی  واحد مستقل

 نماید.نظارت شرایط و مشخصات قرارداد  ها 

پالن ساالنه منظم نظارت و ارزیابی را که در آن اهداف اصلی، مقدار هدف، فعالیت ها عمده و شاخص های مشخص جهت  مربوطه های بخش

  تا از پیشرفت فعالیت ها بصورت مطلوب نظارت صورت گیرد.موده نو تطبیق ن ترتیب باشد فعالیت ها وجود داشتهاندازه گیری 

 ستمیسپالن و  واحد مشخص نظارت و ارزیابی و نبود نبوداز تطبیق قراردادها، برنامه ها، ستراتیژی و پالیسی های اداره  مؤثرعلت عدم نظارت 

و به  مطلوب تیوضعپیشرفت اجرای عملیات در مقایـسه با  ستمیکه س گردیدهباعث  و تطبیق قراردادها میباشد که نظارت از اجراآت مؤثر

ظارت ن وزارت معادن و پترولیمدر  نکهیاز نگردد. ینیشبیاداره پ در تحقق اهداف فاتآن تغییر عملیات بـه منظـور جلـوگیری از انحـرا بیتعق

گردیده و مشکالت ن تطبیق آن درست شکل بهقرارداد های اجناس، خدمات و پروژه های ساختمانی  ندارد، وجود از تطبیق قراردادها منظم

 جدی در کیفیت کار صورت گرفته وجود دارد.

تفتیش داخلی یکی از بخش های کلیدی ادارات بوده که : در پالن تفتیش داخلی تدارکات و قراردادهاعدم پوشش موضوعات مالحظه دوم: 

یت ثرمؤرا در بهبود کیفیت و  مؤثرظور ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره ایجاد و فعالیت مینماید. تفتیش داخلی میتواند نقش مهم و بمن

، ارزیابی و بهبود امور اداره، حصول اطمینان از صحت و شفافیت اجراآت، ارزیابی و بهبود سیستم کنترول داخلی و ارزیابی خطرات فعالیتها

الی  1394را طی سالهای  اسناد تدارکاتی و قرارداد های ادارهریاست تفتیش داخلی و ادارات و مراجع ذیربط ایفا نمایند. در حالیکه ، احتمالی

، گزارش های مشخص در بخش تفتیش اسناد تدارکاتی و قراردادهای اداره وجود ندارد تا خالء های موجود مورد بازرسی قرار نداده  1396

 .رفع آن سفارشات مشخص ارائه میگردیدتشخیص و جهت 

 پاسخ مرجع

 .به عدم موجودیت بخش جداگانه نظارتی به سطح معاونیت قناعت نموده واظهارداشتند که توسط هربخش طور علیحده نظارت میگردد

تحت پوشش قرار  1396الی  1394همچنان، ریاست محترم تفتیش داخلی تذکر بعمل آورده اند که فعالیت های تدارکاتی طی سال های 

  داده نشده است.

 تسفارش هیئ

 ، اجراآتپالن شده یتمام برنامه ها یک پالن منظم و جامع را برای ایجاد و بعداَ این واحد نظارت و ارزیابی واحد مستقل تا گردد یم سفارش

ثر أرا مت ادارهکه اجراآت  یها تیمشکالت و محدو .ردیصورت گ یابیآن نظارت و ارز از به شکل درستو قراردادهای آن وزارت ترتیب و 

وجود ب یفعل یکار یها ستمیبهبود در س نکهیتا ا ی نمایدعمل یزیو جهت بهبود اجراآت برنامه ر افتیحل آن در یو راه ها ییساخته شناسا

 .گرددشده  نیاهداف تع قها و تحق تیفعال شرفتیپ باعث و دیآ
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 ۱۰یافته شماره 

( افغانی صورت گرفته که 44,995,000با نرخ بلند به مبلغ )تدارکات ( افغانی رد و 39,939,242آفر نازل به مبلغ ) عنوان یافته:

 و غیر اقتصادی بودن قرارداد را نشان میدهد( افغانی ضیاع پول عامه 5,055,758مبلغ )

 تشریح یافته

با شرکت تجارتی جاوید اعتماد ولی زاده برای استفاده ریاست تصدی ذغال سنگ شمال والیت بغالن  قرارداد تدارک تعداد پنج عراده وسایط 

آن  تدارکاتکه مشکالت ونواقص ذیل گردیده قرارداد  1395-0۷-03الی  1395-03-15( افغانی از تاریخ 44,995,000به مبلغ مجموعی)

 بمالحظه رسید:

صورت  1393-05-۲۷در حالیکه  اعالن داوطلبی به تاریخ بوده  1393-11-۲4قیمت تخمینی مؤرخ برای مشخص ساختن  استعالم ها -

  نشان میدهد اعالن داوطلبی قبل از تشخیص قیمت تخمینی صورت گرفته است. کهگرفته 

صورت  1393-08-05تاریخ ب یک و نیم ماه صورت گرفته درحالیکه ارزیابی آفرها بعد از گذشت 1393-06-۲6 آفر گشایی به تاریخ -

  است. گرفته

 در .صورت گرفته استبا قیمت بلند  قراردادتضیمن آفر ها خالف قانون تدارکات که باعث رد آفر نازل گردیده و  میعاددر نظر گرفتن  -

نرخ ارایه  ( افغانی44,995,000) و شرکت جاوید اعتماد ولی زاده مبلغ( افغانی 39,939,242شرکت تجارتی رد مون مبلغ )داوطلبی، 

تضمین  میعادروز تعیین نموده است. درحالیکه مطابق طرزالعمل تدارکات ( 36) اداره در شرطنامه میعاد تضمین آفر را نموده است.

و با نداشته رد  میعادروز ( 136) روز تضمین آفر ارایه نموده ولی آفر وی ازینکه( 1۲1)و شرکت ردمون نیز مدت  میباشدروز ( 118)آفر

نیز به داوطلبی رفته که در  بار قبالً( 3) . از طرف دیگر، تدارکات فوق( افغانی بلند قرارداد صورت گرفته است5,055,758) مبلغتفاوت 

استفاده نگردیده و  مؤثرکه نشان میدهد از پول عامه بصورت گردیده روز تعیین ( 118)تضمین آفر میعادبار اول، دوم و سوم آن نیز 

 ضیاع پول عامه میباشد.

 به تاریخ  و قراردادبوده  1393-05-۲۷تاریخ آغاز طی مراحل تدارکاتی طوالنی شدن پروسه تدارکاتی به مدت یک سال و هشت ماه،  -

  عقد گردیده است. 15-03-1395

 دوعراده وسایط ) ایسکواتورصورت نگرفته است. مشخصات تدارکات بصورت درست ارائه نگردیده است و سایط مطابق شرایط قرارداد  -

چین دار ورولر جدید( توسط شرکت چینائی اکمال وتسلیم تصدی گردیده، درحالیکه درمشخصات ارایه شده قبلی توسط تصدی اسکواتور 

 جاپانی ورولر انگلیسی بسته بندی شده کشورهندوستان ارایه داشته اند.

مد آشش سلندره و رولرکار  ۲016رکی  سه عراده ساخت کشور روسیه بوده اما دوعراده) اسکواتور ( عراده وسایط که اسناد گم5تعداد ) -

 تولید چین( بوده است. ۲016

 13/5/139۷الی اکنون  1395عدم استفاده از وسایط خریداری شده: نظربه کنترول عینی دوعراده موجود ازتاریخ  خریداری یعنی سال  -

تخریب قرار دارد، خریداری وسایط با مبالغ هنگفت پولی و عدم استفاده از آن نشان میدهد که منابع عامه استفاده نگردیده که درحالت 

 بصورت مؤثر به مصرف نرسیده و از دارایی اداره استفاده صورت نگرفته است.
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  پاسخ مرجع

موارد متذکره را مطابق  مشخصات قرارداد عنوان نموده است  و موضوع ذریعه مکتوب  شعبات مربوطه به نواقص مربوطه قناعت داشته است،

استناف والیت بغالن قرارداشته  ارنوالیڅراجع به اختالس یکصدهزار دالرامریکائی تحت تعقیب  4/139۷/  ۲4( مؤرخ 681/484شماره )

 .است

 

 

  .نسبت عدم استفاده آن ،وسایطو استهالک خود بخودی تخریب شدن ( 10-9تصاویر شماره )

 

 هیئت سفارش

ل برای تضمین آفر که در طرزالعم میعادوزارت معادن و پترولیم اصل صرفه جویی را در تدارکات خویش جداَ در نظر داشته باشد، در صورتیکه 

ی صورت ی( افغانی در تدارک قرارداد صرفه جو5,055,758) مبلغبه اداره روز در نظر گرفته شده تطبیق میگردید، ( 118) تدارکات مدت

 .فتمیگر

 

.موجود بوده است اما استفاده نگردیده اند( وسایط که درداخل ریاست تصدی ذغال سنگ 8-۷تصاویر شماره )  
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 ۱۱یافته شماره 

 مزارشریف با شرکت غیر واجد شرایط( قلم پرزه جات ماشینری فابریکات تصدی کود برق 76عقد قرارداد تهیه )عنوان یافته: 

 تشریح یافته

اداره مکلف است، اهلیت داوطلب را طبق شرایط و معیارهای تعیین شده در اسناد ارزیابی قبلی اهلیت  قانون تدارکات: ۱6( ماده 4فقره )

 یا شرطنامه و احکام مندرج این ماده ارزیابی نماید.

شماره )  شــرایط واجد باید داوطلب تدارکات، مراحل در اشــتراک منظور به چنین مینگارد: ( طرزالعمل تدارکات در زمینه۱7حکم 

  .قانون تدارکات باشد شانزدهم (  مادۀ۲و1های ) فقره مندرج

شرکت های داوطلب  صورتیکه  شرطنامه16) ( ماده1( فقره )6جزء )شرایط مندرج در  شرکت های را تکمیل ننماید ( قانون تدارکات و   ،

( قانون تدارکات و حکم شماره ) 16ط دانسته شده، آفر وی رد می گردد. در حالیکه هیئت ارزیابی آفرها، خالف ماده )یواجد شرامذکور غیر 

ساختمانی را که نیز خالف 1۷ شرکت  شریف آفر  صدی کود برق مزار  شینری فابریکات ت ( طرز العمل تدارکات، برای تدارک پرزه جات ما

 گردیده است. عقد قرارداد ید نموده که در نتیجه با شرکت غیر واجد شرائط یدارکات میباشد  را تأ( طرزالعمل ت44حکم شماره )

پذیرفتن شرکت های غیر واجد شرایط در پروسه تدارکاتی به صفت شرکت های برنده، نقض قانون و طرزالعمل تدارکات بوده که باعث به 

مخاطره انداختن سرمایه اداره، عدم پیشرفت روند تدارکات و ارایه نکردن خدمات شفاف در پروسه میگردد که در نتیجه آن کار بی کیفیت 

 ارائه میگردد. از طرف قراردادی 

صورت گرفته  ولی نماینده ریاست حقوقی اسد اهلل خنجانی در گزارش امضاء ننموده اند. تاریخ آفرگشایی  ۲/6/1395ارزیابی بتاریخ عالوه برآن، 

 مدار اعتبار میباشد.  ۲۷/۲/1395درحالیکه جواز شرکت پامیر صدیق الی  تاریخ  بوده 6/4/1395

 پاسخ مرجع 

 ه نواقص مربوطه قناعت داشته است.شعبات مربوطه ب

 سفارش هیئت

مطابق شرایط و ماهیت تدارکات انتخاب نماید و از شرکت های هیئت ارزیابی آفرها، مطابق ماهیت تدارکات شرکت های واجد شرایط را 

 داوطلب شرایط داوطلبی را تکمیل نمی نماید قرارداد صورت نگیرد.

 ۱2یافته شماره 

 از شرکت قراردادی تأخیر ( تخته خریطه و عدم وضع جریمه500,000در تکمیل قرارداد مقدار ) تأخیرعنوان یافته: 

 تشریح یافته

قرارداد ( افغانی باشرکت تک پالستیک 12,340,000( کیلوگرام تاردوخت به مبلغ )500( تخته خریطه خالی ومقدار)500,000مقدار ) تدارک

 تدارکاتی آن بمالحظه رسید: پروسه که مشکالت ونواقص ذیل در صورت گرفته است

قبل ازعقد قرارداد، از بازار اکمال گردیده اما بعداً به قیمت  تخته خریطه( 95000مقدار) تاریخ معاینه وجود ندارد. درسند تسلیمی جنس

مجموع تعداد خریطه  به اساس اقساط صورت میگیرد. ازجنس مطابق شرایط قرارداد تسلیم دهی  است. گردیدهقرارداد عقد شده محاسبه 

( تخته به وقت معین اکمال و مقدار 172,700)( خریطه باید یک ماه بعد از قرارداد اکمال گردد که از آن جمله تعداد ۲00،000تعداد )

ین آن معت طبق شرایط قرارداد دو ماه بعد از قرارداد اکمال میگردید. در حالیکه شرکت قراردادی نتوانسته به وقت یسمیبا ( تخته۲۷300)

فی هفته  ( شرایط خاص در۲۷.1که نظربه ماده )اکمال گردیده  تأخیر( یوم ۲مدت ) به ۲0/10/139۷تاریخ جنس به جنس را اکمال نماید. 

 شرکت قراردادی تابع جریمه میباشد.( افغانی ۲4680) مبلغ  تأخیرد که برای دو روز ع جریمه میشوبقرارداد تا مجموع ( فیصد از0.5)
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 پاسخ مرجع  

 .قناعت نموده است یافته های تفتیشبه  وبرق دتصدی کو

 هیئت سفارش

 تحصیل نمایند. وضع و ( افغانی680،۲4مبلغ ) در تکمیل قرارداد تأخیراز شرکت قراردادی بابت  و پترولیم وزارت معادن

 ۱3یافته شماره 

تدارک چوب تحکیماتی از شرکت تکمیل پروژه مطابق شرایط قرارداد در میعاد معینه )طور قسط وار( قرارداد عنوان یافته: عدم 

 غیر واقعی شکلقراردادی، ارزیابی آفر ها به شکل غیر معیاری و  تثبیت نیازمندی به 

 تشریح یافته

( 266,676,300به مبلغ ) 1۲/10/1396الی  11/10/1395تاریخ ( اصله چوب تحکیماتی که از ۲01000قرار بازرسی قرارداد تهیه و تدارک )

 :افغانی با شرکت خدمات لوژستیکی نثارانصاری عقد گردیده است. مشکالت و نواقص ذیل قابل مالحظه میباشد

بوده ولی در داوطلبی اشتراک  تحت محرومیت 1395-05-05 مؤرخ( ۷36۲به اساس مکتوب شماره) (برآو ) شرکت خدمات لوژیستکی -

 و توسط اداره تدارکاتی آفر آن ارزیابی گردیده است.

حالیکه هیئت گردیده. درمدت یکماه تمدیدو پروسه آن   1395-0۲-۲6تاریخ ، بار اول به ارزیابی پروژه متذکره سه مرتبه صورت گرفته -

 ( طرزالعمل تدارکات میباشد. 3۷( حکم )۲) ورزیده است، که خالف فقره تأخیر( روز کاری ۲3ارزیابی در حدود )

که  بلندتر میباشد( ملیون افغانی ۲0،8) مبلغ نازلترین قیمتقرارداد تدارکات با شرکت صورت گرفته که نرخ ارائه شده آن نسبت به  -

 ی صورت نگرفته است.ینشان میدهد در مصرف منابع عامه صرفه جو

هیئت بطور مشترک در پروسه ارزیابی و افرگشایی تعیین گردیده که مؤظف شدن  یک تن در ارزیابی مجدد پروژه متذکره یک تن از  -

 ( ماده سوم قانون تدارکات میباشد. 18دو مرحله  خالف فقره ) در

با سه شرکت روسی  آور شده که این شرکتیادنموده و  رازمانی قرارداد  میعاد تمدید یتقاضا 19/8/1396بتاربخ  قراردادی شرکت -

 وزارت معادن .تهیه مینماید ۲018اباء ورزیده و وعده نموده که در سال  ۲01۷د داشته و آن شرکت ها از تهیه چوب در سال قراردا

 یک کمیته توسط اًبعد .ه استرا منظور نمود قرارداد تدارکات ملی تمدید و به تدارکات ملی پیشنهاد قرارداد را میعادموضوع تمدید 

با شرکت های روسی  کهصرف چند کاپی قرارداد را  قراردادیشرکت وزارت توظیف گردیده تا موضوع را همه جانبه ارزیابی نماید، 

)اتشه تجارتی یا سفارت افغانستان مقیم روسیه(  تأیید  ارایه نموده، اما این قرارداد ها توسط کدام مرجع رسمی ظفؤبه کمیته م داشته

 بدون دالیل موجه تمدید زمانی داده شده است.شرکت قراردادی  به  که نشان میدهدیده نگرد

 شش ماه در چگونه میتواندپس ( اصله چوب را اکمال نموده اند، 16000) صرف درمدت یکسالازینکه شرکت قراردادی  -

 راتکمیل نمایند. چوب ( اصله185,000بعدی)

 ( اصله چوب به اساس کدام نیازمندی صورت گرفته است معلوم نمی باشد.   201,000تثبیت احتیاج تعداد ) -

عقد گردیده و تدارک آن به سه بخش تقسیم گردیده است. طبق شرایط و جدول زمانی قرارداد، شرکت  11/10/1395قرارداد بتاریخ  -

( فیصد دوم قرارداد را پنج ماه 30ه تکمیل نماید، )( فیصد احجام قرارداد را بعد از عقد قرارداد الی مدت دوما40قراردادی مکلف است )

قراردادی مکلفیت های خویش را  شرکت تکمیل نماید. تاریخ قرارداد خری قرارداد را هشت ماه بعد ازآ( فیصد 30قرارداد و ) تاریخ بعد از

 ( تأخیربوجود آمده است.ماه ششدر تکمیل قرارداد بمدت ) ،جنس را مطابق جدول زمانی اکمال ننموده به موقع انجام نداده،
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 پاسخ مرجع 

 لی در مورد تأخیر تحریر نموده که جداول اقساط ذکر نگردیده است.و  شعبات مربوطه به نواقص مربوطه قناعت داشته است 

 هیئت سفارش

 انتخاب شده بتواند مطابقوزارت معادن و پترولیم  در ارزیابی ابتدایی اهلیت شرکت ها را به صورت دقیق در نظر داشته تا شرکت  -

 نیازمندی و شرایط قرارداد درزمان مشخص آن اکمال ومشکالت فرمایش دهنده را مرفوع سازند.

معین آن  میعادوزارت معادن و پترولیم از پیشرفت تمام قرارداد های خویش بصورت مستمر نظارت نماید تا از یکطرف قرارداد در  -

 خدمات بهبود یابد.ثمریت و متکمیل گردد و از طرف دیگر کیفیت 

 

 ۱4یافته شماره 

درطی مراحل قرارداد، در نظر  تأخیر، ترتیب نادرست شرطنامهآفرگشائی،  در گزارشعنوان  یافته: عدم ذکر مقدار تولید 

 داوطلبی و فسخ قرارداد بدون دالیل موجه پروسهنگرفتن رویالتی و مقدار تولید در 

 تشریح یافته

 قراردادناصرامید  با شرکتبرای مدت پنج سال  1۲/10/1396نظربه بازرسی اسناد قرارداد نمک ولسوالی غوریان والیت هرات که بتاریخ 

                                               :گردیده است، مشکالت ذیل درطی مراحل قرارداد موجود بوده

 خویش ذکرننموده است.مقدارتولید درگزارش  هیئت آفرگشائی از -

بخش های تخنیکی هیئت تعیین  مکتوب ریاست معادن هرات ترتیب گردیده، از شرطنامه یا پروپوزل صرف به اساس اسناد و  -

 نمی باشد.گزارش معادن والیت هرات وضعیت فعلی معدن قناعت بخش و به اساس  نگردیده

 شرطنامه خوانده است. درجمن خالف شرایط را های داوطلب شرکت  آفرهایهیئت ارزیابی  -

( ۲5000خویش را مبنی بر ) درخواستی( تن را درج آفرخویش نموده، اما بعد از تسلیمی آفر شرکت ۲500شرکت برنده ساالنه )  -

 نظرگرفته شده است. در اصالح آن تن یعنی اشتباه قلمی ارائه نموده که

تعیین فیصدی رویالتی که ازطرف رئیس کادسترترتیب گردیده و شورای اقتصادی آنرا منظور نموده، برای تعیین آن کدام معیار   -

 می باشد.مشخص موجود ن

عقد قرارداد صورت گیرد، اما راجع به مذاکره  با شرکت داوطلب برنده که بعد از مذاکره یافتهدرگزارش شورای اقتصادی تحریر  -

 یست که معلوم گردد که مذاکره صورت گرفته است یا خیر.اد موجود نکدام اسن

نظر  به اما در رابطه ارسال گردیده 11/8/1395( مؤرخ 3899اسناد قرارداد به کمیسیون تدارکات ملی ذریعه مکتوب شماره )  -

 کمیسیون اسناد موجود نمی باشد.

 قبلی: قراردادی مشکالت در تسلیمی ساحه ازشرکت

تا سطح سرمایه گذاری  معلوم نبوده و درج قرارداد نمی باشدسرمایه گذاری  مقدار که با شرکت قبلی صورت گرفته در قرارداد -

 معلوم گردد.

که درختم  تجهیزات ساختمان ها، وسایلساحه که از قراردادی قبلی تسلیم گردیده شرایط قرارداد در آن رعایت نشده است.  -

 گردیدهارایه ن به هیئت درزمینه هیچ نوع اسناد ولی  میگردید ثبتپالن سرمایه گذاری باید  وبه شرطنامه  قرارداد باقیمانده نظر

 .است
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مدت  ولی درین از ختم قرارداد قبلی صورت گرفته دو سال بعد ، اما قرارداد جدیدگردیدهختم  8/10/1394تاریخ قبلی به  قرارداد -

ازینکه قرارداد به وقت و زمان معین آن طی مراحل نگردیده و بیشتر  خیر.نمک استخراج شده یا معدن  از معلوم نیست که دوسال

کمتر جمع آوری عواید  ( افغانی53,250,000مبلغ )از دو سال بی سرنوشت بوده سبب گردیده تا با در نظرداشت رویالتی فعلی 

                                                    گردد.

 خالف شرایط قرارداد: اصر امید بعد از سه ماهبا شرکت ن فسخ قرارداد

اعزام نموده و مشکالت شامل نبود ترازو، عدم آماده سازی معدن در  معدن ساحه به را هیئت ۲8/1۲/1396تاریخ به  و پترولیم وزارت معادن

معینه جهت بهره برداری، بهره برداری خالف شرایط قرارداد، عدم ترتیب پالن کاری در رابطه به محیط زیست، خدمات اجتماعی،  میعاد

آن ریاست به فسخ آن  به ریاست خدمات حقوقی  راجع و گزارش هیئت را مقام وزارت صحت و ایمنی در گزارش هیئت انعکاس یافته است.

به مقام ریاست جمهوری نسبت عدم تطبیق شرایط قرارداد، موجودیت  توسط وزارت معادن فسخ و بعد گذشت سه ماهرارداد بعد از و ق نظرداده

 منرال لیتیم پیشنهاد وفسخ گردیده است.

ک یبه شرکت قراردادی برای اصالح اشتباهات  در صورتیکه در تطبیق قرارداد مشکالت وجود داشته باشد، اداره قانون معادن( 33طبق ماده )

ه فسخ اقدام ب اداره میتواند در صورتیکه شرکت نتواند شرایط قرارداد را تکمیل نماید نماید. تا اشتباهات موجود رفع میدهدمرتبه فرصت 

. در حالیکه برای شرکت مذکور فرصت اصالح داده نشده و قرارداد خالف شرایط قرارداد توسط وزارت فسخ گردیده و بعد به نمایدقرارداد 

، صالحیت فسخ آن نیز قرارداد متذکره توسط شورای اقتصادی منظورگردیدهگردیده است. ازینکه  پیشنهادجمهوری جهت فسخ ریاست 

 شورای اقتصادی ریاست جمهوری داشته نه اینکه اوالَ قرارداد توسط وزارت فسخ و بعد به ریاست جمهوری پیشنهاد صورت میگرفت.

مواد و را بررسی نموده  1396سال در  که از قرارداد نمک تاقچه خانه والیت تخار ت نشان میدهداعزامی وزار گزارش هیئتاز طرف دیگر، 

ه نشان نگردیده کفسخ و قرارداد آن دوباره به ادامه فعالیت فرصت داده شده به شرکت تطبیق نگردیده اما  قراردادی شرطنامه توسط  شرکت

 قراردادی میباشد.دهنده اجراآت دوگانه اداره در مقابل شرکت های 

 گزارشبه اساس  آن ریاستموجودیت منرال لیتیم پرسش بعمل آمد که  از ریاست معادن هرات مبنی بر موجودیت منرال لیتیمدر مورد 

بابت  (  افغانی عواید2,662,500مبلغ ) است. با فسخ قرارداد با شرکت قراردادی اداره شفاهی اداره امنیت ملی را عنوان نموده ارسال نموده

 از دست داده است. را  ( افغانی عواید13,312,500مبلغ )مدت پنج سال و برای یکسال  رویالتی برای

 

  پاسخ مرجع

 .قناعت داشته است اداره به مشکالت ذکر شده

 

 هیئت سفارش

قرارداد ها مکلف است تا سیستم نظارتی خویش را تقویه نماید. از شرکت های قراردادی بصورت  مؤثروزارت معادن و پترولیم برای تطبیق 

 مستمر نظارت به عمل آورد. شرایط و معیارهای قرارداد و قانون معادن باالی همه شرکت های قراردادی بصورت یکسان تطبیق نماید.
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 ۱5 یافته شماره

و اعطاء قرارداد به شرکت که نرخ  نرخ بلند رویالتی شرکت داوطلب باوجود آفر رد، ادارهنبود شفافیت در اجراآت عنوان یافته: 

   ( افغانی عواید دولت گردیده است.95,610,000)نازل رویالتی را ارائه داشته و سبب ضیاع مبلغ

 تشریح یافته

 قرارداد شرکت ممتاز کوثر مدت ده  سال با برای ۲4/5/1395سنگ رخام قریه مرغه ولسوالی چشت شریف والیت هرات بتاریخاستخراج 

 .گردیده است

آفر گشایی  9/10/1393اعالن گردیده و به تاریخ  10/9/1393قرارداد سنگ رخام قریه مرغه ولسوالی چشت شریف والیت هرات به تاریخ 

(  ۷۲00) در ده سال از قرار فی تن( تن 9500) شرکت ممتازکوثر مقدار داوطلب شاملشرکت  درجلسه  آفرگشایی سه . صورت گرفته است

( تن در ده سال از قرار ۲0000( افغانی و شرکت سهیل مرصاد )5611)  ( تن در ده سال از قرار فی تن9500افغانی، شرکت مواد قله مقدار )

 .کوثر برنده گردیده است ارزیابی پروپوزل های تخنیکی و مالی، شرکت متماز بعد ازکه  ارائه نموده است ( افغانی رویالتی6500)  فی تن

 شرکت سهیل مرصاد وزارت از بوده، چون  دولتاستخراج و رویالتی شرکت سهیل مرصاد نسبت به شرکت ممتاز کوثر به نفع  درحالیکه

شرکت  ولی عواید از درک رویالتی ،جمع آوری نموده میتوانستاز درک رویالتی واید افغانی ع( 130,000,000مبلغ ) سال (10)در

اسناد قرارداد . ضرر دولت را نشان میدهدافغانی ( 61,600,000که مبلغ ) ( افغانی میگردد68,400,000ده سال مبلغ )طی ممتازکوثرعواید 

جدید مطابق قانون  را رد نموده و آن را  متذکره غرض منظوری به مقام محترم وزارت ارسال گردیده، مقام محترم وزارت داوطلبی متذکره

 .وزارت هدایت داده است و به اعالن مجدد از مرکز موده استحکم ن

رویالتی قرارداد صورت  ( افغانی36۲0فی تن )از درک با شرکت ممتازکوثر صورت گرفته و داوطلبی، آفرگشائی وارزیابی  بار دوم بعد از اعالن

( افغانی بوده که این موضوع اجراآت وزارت را تحت سوال قرار ۷۲00گرفته، درحالیکه رویالتی قبلی شرکت ممتاز کوثر در فی تن مبلغ )

ارت برنده ( افغانی کمتر رویالتی ارائه نموده و توسط وز3580داوطلبی دوم نسبت به آفر اولی خویش مبلغ )میدهد. شرکت ممتاز کوثر در 

 ضرر به عواید دولت را نشان میدهد. ( افغانی 34,010,000نسبت به آفر اولی مبلغ ) گردیده که

شرکت مذکور در پروپوزل که معیار برنده گی شرکت  .ساالنه واضح و مشخص نمیباشدمقدار استخراج شرکت ممتاز کوثر همچنان، در قرارداد 

تن و سال های بعدی  1۷00سال سوم  در تن و1300سال دوم  در  ،سال اولدر تن 1000ب است مقدار تولید ساالنه خویش را به ترتی

در حالیکه  شرکت مذکور در پالن کاری خویش مقدار استخراج ساالنه خویش را   .تن مشخص نموده است19000تن که درمجموع  ۲500

تن و به ترتیب  1500تن و در سال ششم  1000ال پنجم تن، س 800تن، سال چهارم ۷00تن، سال سوم  400تن،  سال دوم  300سال اول 

اما پالن استخراجی  نسبت به پروپوزل ارایه  است.مورد تأیید قرار گرفته  هیئتتن ارائه داشته و توسط   9556الی آخرین سال قرارداد مقدار 

شده شرکت درمرحله داوطلبی شرکت بایک تفاوت بسیار فاحش موافقه صورت گرفته است، معیار دوگانۀ برای شرکت ایجاد گردیده که 

 زمینه عدم شفافیت در مقدار استخراج و محدود ساختن داوطلبی بمالحظه میرسد .

اف سنگ رخام قریه مرغه ولسوالی چشت شریف والیت هرات که توسط شرکت ممتاز کوثر اکتشاف شده مرحله اکتش گزارشقرار بازرسی 

ام گزارش مذکور براساس کد . معلوم نبوده کهآمریت نقشه برداری تأیید شده استیکی از اعضای است و توسط آمر سروی و نقشه برداری و 

در مورد معدن سنگ  رخام قریه مرغه ولسوالی چشت شریف لومات مسوولین گردیده است. طبق معترتیب  و مدارک  و معیارات  تهیه 

نامعلوم بوده است، درصورتیکه معدن متذکره قبال ً سروی و مطالعات  نیز ظرفیت معدنو  والیت هرات، کدام مطالعات و سروی دقیق نشده 

ده است، علم آوری و مبنای تأییدی پالن های اکتشافی دقیق نشده است، چگونگی اعالن وداوطلبی معدن که هیچ گونه مطالعه و سروی نش

 واستخراجی شرکت که مطابق  میل خویش ارایه نموده  است، معلوم نمیباشد.
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 قناعت داشته است. فوق الذکر به مشکالتاداره    :پاسخ مرجع

 هیئت سفارش

 داوطلبی در باشد، ازینکه وزارت معادن و پترولیم با شرکت کهوزارت معادن و پترولیم منافع دولت را در قرارداد های معادن در نظر داشته 

( رویالتی ارائه 36۲0( افغانی رویالتی ارائه داشته و در داوطلبی بار دوم رویالتی را کاهش داده و فی تن مبلغ )۷۲00بار اول فی تن مبلغ )

زیر اجراآت اداره  و( افغانی به عواید دولت گردیده است، از شرکت وضع 34,010,000که این موضوع باعث ضرر مبلغ )قرارداد نموده، داشته 

 ضرورت به تحقیق بیشتر دارد.  ،سوال بوده
 

 ۱6یافته شماره 

مقروض  ( دالر امریکایی27,784و مبلغ ) ( افغانی36,572,266( شرکت قراردادی به مبلغ مجموعی )9تعداد )عنوان یافته: 

 بوده و باقیات خویش را تصفیه ننموده است

 تشریح یافته

از بابت مراحل مختلف  1396قراربازرسی اسناد ومعلومات شعبات مربوطه، ریاست محترم معادن والیت هرات ازسالهای قبل الی آخرسال مالی 

اکتشاف، استخراج معادن، باالی یکتعداد شرکت ها و اشخاص طلب داشته است و مسوولین  آن ریاست نتوانسته آنرا به وقت وزمان معین 

 د و همچنان شرایط قرارداد را مطابق موافقتنامه وپروپوزل تطبیق نمایند. جمع آوری نماین

( افغانی و مبلغ 36,572,266( شرکت قراردادی وزارت معادن و پترولیم به مبلغ مجموعی )9نشان میدهد که تعداد )(۲جدول شماره )

نتوانسته از شرکت های قراردادی پول خویش را طبق  مقروض بوده و بخش های ذیربط وزارت معادن و پترولیم ( دالر امریکایی27,784)

 :مندرجات قرارداد جمع آوری نماید

مجموع 

مقروضیت 

 به دالر

مجموع 

مقروضیت به 

 افغانی 

فیس 

جری

مه  

جواز 

به 

 دالر

فیس 

 جواز

جریمه 

 تأخیر

کرایه 

سطح 

زمین به 

 دالر

کرایه سطح 

 زمین به دالر

جریمه 

به  تأخیر

 افغانی 

رویالتی به 

 افغانی

نوع 

 منرال
 شماره  نام شرکت

 سنگ مرمر 15,281,223 1,987,482 4800 1536 1000 70 17,268,705 7406
شرکت استخراج معادن سنگ 

 مرمر افغانستان
1 

 2 شرکت صنعتی هرات معدن سنگ مرمر 671,312 1,674,771 4000 1200 1000 70 838,783 6270

 3 شرکت افغان هرات مرمر سنگ مر مر 5,285,250 688,608 4125 990 1000 70 5,973,858 6185

 4 شرکت افغان هرات مرمد سنگ رخام 2,340,000 46,800 420 9 1000 70 2,386,800 1499

 5 شرکت معادن و صنایع دوندر نمک طعام 0 0 0 0 1000 70 0 1070

 6 افغان قسمتشرکت  سنگ رخام 9,906,000 198,120 1200 24 1000 20 10,104,120 2244

 سنگ مرمر مقروضیت ندارد 0 مقروضیت ندارد 0 1000 20 0 1020
شرکت پروسس سنگ 

 میکا)آریانا(
7 

1020 0 20 1000 0 
تعلیق تحت 

 دوران

تعلیق تحت 

 دوران 
 8 شرکت مروارید هرات سنگ رخام سنگ رخام

 9 شرکت صنعتی عقاب آسیا سنگ مرمر تعلیق  0 تعلیق  0 1000 70 0 1070

36،572،266( افغانی  27,784دالر  مجموع  مجموع) 

 (۱جدول شماره )
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 ( دالرامریکائی 14,638,896( افغانی و مبلغ )172,576,525مبلغ ) عدم تحویل دهی پول رویالتی و کرایه زمین مالحظه دوم:

 ( شرکت های قراردادی وزارت معادن و پترولیم2۱توسط  تعداد )

 بازرسی قراردادهای عقد شده ریاست کادستر وتوسط ریاست معادن والیت هرات و بخش های ذیربط وزارت معادن  نظربه معلومات ارایه شده

رویالیتی وکرایه سطح زمین را  ( دالرامریکائی14,638,896( افغانی و مبلغ )172,576,525مبلغ )شرکت   (۲1) تعداد به مالحظه رسید که

ریاست تفتیش معادن، ریاست های معادن والیات وریاست ذیربط به شمول شعبات پرداخت ننموده است. یافته های تفتیش نشان میدهد که 

لست شرکت های  محترم کادستر نتوانسته شرایط قرارداد را مطابق موافقت نامه های قرارداد باالی شرکت های قراردادی تطبیق نمایند.

 یافته است.انعکاس  ( این گزارش۲ضمیمه شماره )مقروض در  قراردادی

قرارداد سنگ مرمر سفید با شرکت سرمایه گذار در حدود دو سال و هشت ماه میگردد عقد گردیده است. طبق شرایط قرارداد، شرکت قراردادی 

بابت رویالتی تحویل عواید دولت نماید. ( افغانی  را 39,375,000( افغانی و طی دو سال و هشت ماه مبلغ )15,750,000باید ساالنه مبلغ  )

(  83،30۷( افغانی را از بابت قسط اول سال اول، مبلغ )4,165,320مبلغ )  15/9/1396( مؤرخ ۲۲.636شرکت قراردادی قرار آویز نمبر )

پرداخت نموده است. در حالیکه  ( افغانی را بابت کرایه زمین سال اول قرارداد خویش84,646و مبلغ ) تأخیر( فیصد جریمه ۲افغانی را بابت )

 ( افغانی باقیدار میباشد.35,973,124.52به مبلغ مجموعی )
 

  پاسخ مرجع

 توسط شعبات مربوطه ارایه وقناعت نموده است.
 

 هیئت سفارش

( ۲ضمیمه شماره ) ازشرکت ها ( دالرامریکائی را14,638,896( افغانی و مبلغ )172,576,525مبلغ )وزارت محترم معادن وپترولیم  -

و شرطنامه تحصیل و در آینده تا اینکه مبالغ عوایدی را تحویل ننمایند، ازتمدید جواز و اجازه سایر فعالیت  باجرایم درج قرارداد گزارش

 ها خودداری صورت گیرد.

های مالی خویش را طبق  وزارت معادن و پترولیم سیستم را ایجاد نماید که به اساس آن شرکت های قراردادی رویالتی و مکلفیت -

مندرجات قرارداد در زمان مناسب آن پرداخت نموده و توسط بخش های ذیربط وزارت معادن و پترولیم بصورت مستمر تعقیب گردد. 

 ( افغانی بابت باقیات رویالتی از دوسال و هشت ماه حصول گردد.35,973,124.52گذار مبلغ ) ههمچنان از شرکت قراردادی سرمای

شامل جدول شماره مقروض  ی( دالرامریکائی را از شرکت ها27,784( افغانی و مبلغ )36,572,266مبلغ ) معادن وپترولیم اوالًوزارت  -

 باالی آن وضع نماید. تأخیرطبق شرایط قرارداد جریمه  اًوری و بعدآجمع ( 1)

 ۱7یافته شماره 

( کارمندان ٪4۰( تشکیل اداره میگردد و در حدود )٪28در حدود )( بست اداره که 4۰۰عنوان یافته: خالی بودن باالتر از تعداد )

 یین تر از لسانس میباشد.ئموجود اداره درجه تحصیل شان پا

 تشریح یافته

( تن کارمند در تشکیل اداره منظوری دارد ولی وزارت معادن و پترولیم 1433تعداد ) 1396الی  1394وزارت معادن و پترولیم طی سالهای 

شکیل منظور شده خویش را تکمیل و اشخاص واجد شرایط را برای احراز بست های خالی استخدام نماید. جدول ذیل نشان میدهد نتوانسته ت

( تن کارمندان رسمی منظوری داشتند، درحالیکه از جمله تشکیل منظور شده تعداد 1433تعداد ) 1396و  1394،1395که اداره در سال 

اداره خالی بوده و اداره نتوانسته بادرنظرداشت  1396بست در سال  401و تعداد  1395بست در سال  386، تعداد 1394بست در سال  4۲4

 وضعیت فعلی بیکاری اشخاص واجد شرایط را استخدام نماید.
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( کارمندان برحال شامل تشکیل وزارت 1433طوریکه از مجموع ) قرار داشته پائیین همچنان، کارمندان رسمی اداره از لحاظ تحصیل در درجه

( %18.4)( کارمند معادل 190( لیسانس، )%5۲( نفر معادل )539( ماستر، )%9.6( تن معادل )100، تعداد )1396معادن و پترولیم در سال 

وزارت معادن و پترولیم  رو بخش های مختلف د( تن بکلوریا میباشند که در بست های مختلف %19.6( کارمند معادل )۲03فوق بکلوریا و )

نیز از جمله عوامل محسوب می گردد، که باالی فعالیت های وزارت محترم تأثیرات سوء در  پائییندرجه تحصیلی ایفای وظیفه مینمایند. 

کسب نمایند. جزئیات بیشتر تمام کارمندان بخش های مختلف بخصوص بخش معادن و تدارکات، آموزش های الزم را اً قبال داشته است. بن

 در جدول ذیل قابل دسترس است. 

 ۱396-۱394تشکیل کارمندان رسمی وزارت معادن وپترولیم طی سال های 

 شماره

سال ها
 

ل منظور شده 
شکی

ت

ن
کارمندا

 

ماستر
س 

سان
لی

ق بکلوریا 
فو

 

بکلوریا
موجود 
کمبود 
 

ل
شکی

ی کمبود ت
صد

فی
س 

سان
ن لی

ی پائی
صد

فی
 

ن 
کارمندا

باالمقطع 
 

۱ 1394 1433 94 503 150 262 1009 424 %۲9  40.8٪  145 

2 1395 1433 98 548 171 230 1047 386 %۲8  38.3٪  101 

3 1396 1433 100 539 190 203 1032 401 %۲8  38٪  ۲81 

 (۲جدول شماره)

 1395( طی سالهای ٪۲8و )1394 ( تشکیل منظور شده خویش را در سال٪۲9جدول فوق نشان میدهد که وزارت معادن و پترولیم نتوانسته )

نسبت ضعف مدیریتی تکمیل نماید. همچنان ازینکه در تشکیل وزارت کمبود پرسونل موجود بوده، ولی وزارت به عوض تکمیل نمودن  1396و 

( تن ودرسال 101) 1395( تن، سال 145تعداد )1394بست های خالی به استخدام کارمندان بالمقطع اقدام ورزیده است. اما برعکس درسال 

یک تعداد آنها بکلوریا وفوق بکلوریا بوده طور بالمقطع استخدام  حتی که ( تن از بودجه انــکشافی و عادی با معاشات مختلف۲81تعداد ) 1396

 گردیده است. 

 پاسخ مرجع  

 شعبات مربوطه در مورد قناعت نموده است.

 سفارش هیئت

خالی اداره اشخاص واجد شرایط که حد اقل درجه تحصیلی شان لیسانس باشد استخدام و از وزارت معادن و پترولیم برای تکمیل بست های 

 تقررکارمندان بالمقطع درصورتیکه بست های خالی موجود باشد خودداری نماید.
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 ۱8یافته شماره 

موجودیت اسناد مهم عدم  ، پرداخت معاشات بیشتر از معیار تعیین شده و  NTAتطبیق درست رهنمود  عنوان یافته: عدم

 غیره در سوانح کارمنداند شده تحصیلی و یاستخدام بشمول تجربه کاری، اسناد تأی

 تشریح یافته

بشکل درست و مطلوب  NTAاز یکطرف رهنمود  وزارت معادن و پترولیم به مالحظه رسید که NTAاز اثر بازرسی دوسیه های استخدام کامندان 

اشخاص  .کارمندان اسناد مهم موجود نبوده، سیستم فایلنگ اداره مشکالت و نواقص داشته است دفتر سوانحدر  تطبیق نگردیده و از طرف دیگر،

، فته استخالف رهنمود ان تی ای استخدام گردیده، درقدم های باال با تفاوت معاشات تقررحاصل نموده، تأییدی درجه تحصیلی صورت نگر

فورمه های صحی وجنائی ترتیب نگردیده اند، تضمین اشخاص موجود نمی باشد، اشخاص خالف اهداف پروژه تعیین بست شده اند، بدون 

نبست به معیار معاش اضافه پرداخت صورت  افغانی ((3,871,012)) و مبلغ نمودهیک قدم به قدم بعدی ارتقاء  ارزیابی وموجودیت گزارش از

 گرفته است.

 

 :مشاهده رسیده مشکالت ذیل ب تنظیم، تطبیق و نظارت پروژه های انکشافی عزیزی رئیس پروژه دفتر سوانح محمد داود

 .نرسیدپیشنهادیکه بخاطر منظوری جهت اعالن بست صورت گرفته باشد و اسنادیکه نشان دهنده اعالن بست باشد، بمالحظه  -

 سواالت تقریری و جواب آن درج اوراق نگردیده و هم در ضمن اوراق که نشان دهنده امتحان تحریری باشد، موجود نبوده است.  -

کاپی اسناد تحصیلی تأیید شده و اسنادیکه نشاندهنده تجارب کاری کاندید برنده باشد، مانند قرارداد های کاری قبلی و یا اوراق که  -

 دیق کرده باشد درداخل فایل موجود نمیباشد. تجارب کاری را تص

( تن، صرف سه تن واجد شرایط وانمود، درمورد چگونگی عدم واجد شرایط بودن اشخاص که شارت لست نگردیده  دالیل 16از تعداد ) -

 آن در داخل  اوراق بمالحظه نرسید. 

سوابق کاری ارایه نماید، در قدم سوم مستحق میگردد، درجه تحصیل لیسانس میباشد وتأییدی سوابق کاری موجود نیست در صورت که  -

( سال تجربه را در سی وی درج نموده است، مدت یک سال قرارداد داشته وخدمت را انجام داده اند که تفاوت 11چون شخص مذکور )

( 1,024,056) مبلغه دریک ماه، که جمعاً مدت خدمت یکسال افغانی (85338( قدم مبلغ )6( افغانی و از )14۲۲3یک قدم مبلغ )

   که از نزد موصوف قابل باز گشت میباشد. نظربه رهنمود بلند عقد گردیده افغانی،

( افغانی ماهوار تقرر حاصل نموده شخص مذکوردارای سند تحصیلی به 241,778به مبلغ ) 1394/ 1/10محترم داود عزیزی از تاریخ  -

( اجراء شده است. در حالیکه چگونگی پرداخت 9( قدم )NTA( رهنمود )Bتگوری )کدرجه لیسانس میباشد، اما معـاش تعیین شده از 

 .باالتر از کتگوری پنجم معاش پرداخت نمایداداره نمی تواند حین استخدام  ،طبق رهنمود و بوده NTAمعاش به وی خالف رهنمود 

 دفتر سوانح انجنیر احمد مشتاق انجنیر ساختمانی مشکالت ذیل به مالحظه رسید

اسناد تحصیلی، کاپی قرارداد فعلی، اعالن بست، قرارداد های تجربه کاری یا اسنادیکه تصدیق کننده تجریه کاری باشد، در  دوسیه   -

 موجود نبوده است.
( میباشد. نظر به ورق امتحان تحریری در هر دو 66.6( و کاندید دوم )66.۷احمد مشتاق که کاندید برنده میباشد، مجموعه نمرات )  -

 ق قلم خوردگی موجود میباشد. ور
 .بست انجنیری ساختمانی یک بست مسلکی و تخنیکی میباشد، که در ترکیب هیئت انجنیر به مالحظه نرسید  -

 دفتر سوانح فاطمه مورچل  دربست مشاورحقوقی  مشکالت ذیل به مالحظه رسید

 نرا پوره نکرده.آ سال( میباشد که کاندید برنده 5تجارب کاری نظر به معیارهای تعیین شده ) -
 آفر یا پیشنهاد و همچنان کاپی قرارداد، موجود نمیباشد.  -
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 قدم اول معاش ، تفاوت( در قدم دوم صورت گرفته، درحالیکه واجد شرایط  قدم اول بودهB)در کتگوری  (NTA) تعیین معاش در نورم  -

مبلغ متذکره  گردیده، بناً پر داخت اضافه ( افغانی 8533۲) مبلغدرقدم دوم معاش مدت شش ماه  بوده که( افغانی 14۲۲۲مبلغ ) و دوم

 از نامبرده قابل باز گشت دانسته میشود.

 رسانه های اجتماعی مشکالت ذیل به مالحظه رسید دفتر سوانح رویا موسوی دربست مدیر

 است.موصوفه وظیفه داشته و در عین زمان تحصیل نیزانجام داده  ۲014الی  ۲01۲( از سال CVنظر به )  -

 ( سال تجریه مرتبط را پوره نکرده است. 5( سال درج شده، اما شخص مذکور )5تجربه کاری )  -

 ( در قدم سوم استخدام گردیده است. C( در کتگوری )NTA) چون بست منیجری میباشد و نظر به   -

 کاپی قرارداد فعلی و استعفاء خط، در دوسیه موجود نمیباشد. -

  سه تن کارمندان پروژه مشکالت و نواقص ذیل موجود میباشد:قرار بازرسی در دفتر سوانح  -

 دفتر سوانح محترم حامد احمدی به صفت مشاور امور پارلمانی مقام وزارت مشکالت ذیل به مالحظه رسیددر 

( سال تجربه کاری را درج 11( خویش مدت )CVمعیار تعیین شده برای تجارب کاری هفت سال تعیین شده است، شخص مذکور در ) -

( سال اسناد را ارایه نموده که توانسته معیار را تکمیل نماید، درجه تحصیل وی لیسانس میباشد، ۷نموده است، اما صرف برای مدت )

( در نظر گرفته شده Cمعاش مشاورین از کتگوری )  NTAطبق رهنمود از طرف دیگر چهارم استخدام گردیده. قدم  (B)اما درکتگوری 

قدم مبلغ یک معاش تفاوت  معاش پرداخت نماید. (B)( به مشاورین وزارت از کتگوری  NTA) اداره نمی تواند طبق رهنمود که 

برای ( افغانی 511,992) مبلغماه  دوازدهکه جمعاً مدت میشوددریک ماه  افغانی( 4۲666) مبلغ که در قدم سوم( افغانی 14۲۲۲)

 گردیده است که قابل باز گشت دانسته میشود.پر داخت موصوف معاش اضافه 

 مشکالت ذیل به مالحظه رسیدمحترم نصیب ارمان دربست متخصص تدارکات دفتر سوانح در 

کرده  و ( سال تجربه کاری مرتبط ارائه 3( سال تجربه کاری مرتبط خواسته شده که صرف اسناد مدت )5نظر به معیار تعیین شده ) -

 ( سال میشود ارایه نموده است.4یک سال تجربه کاری غیر مرتبط که در مجموع )

فارغ میباشد، اما  ۲014الی  ۲011اقتصاد پوهنتون کابل از سال  یځپوهن به مالحظه اسناد تحصیلی که در رشته امور مالی و بانکی از -

وظیفه اجراء کرده    Procurement Assistantبه صفت 30/4/۲014الی5/۲011/ 10به اسناد ارائه شده تجربه کاری ازتاریخ نظر

 است.

 مشکالت ذیل به مالحظه رسید انیسه دربست تحویلدار  در دفتر

 اسناد اخذ امتحان تحریری موجود نبوده.  -

 منظوری مقام بخاطر اعالن بست موجود نیست. -

 ( نمره داده اند.19شخص برنده مرتبط نمیباشد، اما کمیته برای وی ) تجربه کاری -

  کاپی قرارداد های کاری قبلی یا تأییدی تجارب کاری موجود نبوده. -
 ( کتگوری متذکره معاش اخذ نموده است.10( بوده اما از قدم )Hواجد شرایط معاش قدم اول درکتگوری ) -
( ماه 10)مدت یرای موصوف جمعاً  ،میشودافغانی دریک ماه ( 9999) قدم مبلغ( 9) و از( افغانی 1111مبلغ )اول قدم  معاشتفاوت  -

 .اضافه پرداخت گردیده که قابل باز گشت دانسته می باشدمعاش ( افغانی 99990) مبلغ

  قرار بازرسی دفتر سوانح دوتن مشکالت و نواقص ذیل بمالحظه رسید:
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 مشکالت ذیل به مالحظه رسیدمحترمه زیبا نبی زاده در بست مفتش معدن در دفتر سوانح 

( ماه ۲( سال و )۲تکمیل نکرده، صرف به مدت ) (  سال تعیین شده، اما کاندید برنده این معیار را5معیار برای تجربه کاری به مدت ) -

به  139۲( میزان ۲0این تجربه وی مرتبط هم نمیباشد که به مدت یکسال به حیث کارآموز در وزارت معدن و از ) ،تجربه کاری دارد

 مدت یکسال به صفت کارمند بالمقطع در ریاست بررسی معادن وظیفه اجراء کرده است. 

تجریه   ۲016-مارچ-31الی  ۲015جون -۲0مصروف تحصیل بوده واز  ۲016الی  ۲015نظر به اسناد تحصیلی شخص مذکور از سال   -

 . کاری خود را تذکر داده است

  .کاپی قرارداد در دفتر سوانح موجود نیست -
( ۷111مبلغ )اول قدم معاش  تفاوت برایش معاش پرداخت گردیده، سوم قدم   ازاما  بوده (C)معاش قدم اول کتگوری  واجد شرایط -

معاش  ( افغانی113,776) مبلغ هشت ماهمدت  یرای موصوفجمعاً  میشود، دریک ماه افغانی (14۲۲۲مبلغ ))دوم( قدم  در کهافغانی 

 اضافه پرداخت گردیده که قابل باز گشت دانسته می باشد.

 

    مشکالت ذیل به مالحظه رسیدمحترم سید وحیداهلل متوکل در بست مامور تدارکات در دفتر سوانح 

تا فعالً به صفت مدیر  1389-11-۲1(  درج نموده است ) از تاریخ CVقراردارد که  در ) ضتجارب کاری شخص مذکور کامالً در تناق -

به صفت استاد ارتقاء ظرفیت تدارکات در وزارت  139۲-04-10الی  1389-10-۲6اجرائیوی تدارکات در وزارت معادن  و از تاریخ 

ر شرکت ساختمانی ایفای وظیفه نموده،  اما نظر به بازرسی  به صفت مدیر اداری د 1390-1۲-15الی  1388-01-08معادن  و از تاریخ 

به صفت مدیر اجرائیه ایفای وظیفه نموده  ۲۲/۲/1395الی  15/5/1391دفتر سوانح رسمی که ارائه گردید، شخص مذکور به تاریخ 

( سال تجربه مرتبط 4مدت ) است، که کارکرد متذکره از جمله تجارب مرتبط بست تدارکاتی محسوب نمیگردد، زیرا در بست متذکره

 ( ماه میباشد.  ۷( سال و )3داشته باشد در قدم اول این کتگوری استخدام شده میتواند، که موصوف  در مجموع تجارب کاری مرتبط )
 افر یا پیشنهاد که به شخص داده شده در دفتر سوانح موجود نیست.  -
 رشته تحصیلیلیکه تجربه کاری اش از معیار تعیین شده کم میباشد و ( قدم سوم  استخدام  شده در حاDشخص مذکور در کتگوری )  -

 ایشان هم مرتبط نمیباشد، مستحق قدم اول بوده.
، جمعاً مدت  دوسال و یک ماه می شود دریک ماه افغانی (1133۲مبلغ )که در قدم )دوم( ( افغانی 5666مبلغ )اول قدم معاش  تفاوت -

 .قابل باز گشت دانسته می باشد پرداخت گردیده که از موصوفمعاش اضافه  ( افغانی۲83300) مبلغ

  به مالحظه رسیدآوری دیتا کادسترمشکالت و   نواقص ذیل  آفسرجمع دفتر سوانح محترمه ولوله  در

نظارت بحیث کارمند بالمقطع در ریاست   ۲3/9/139۲نظر به ارایه خلص سوانح ریاست محترم منابع بشری، تقرر ابتدائی وی بتاریخ  -

ازپوهنتون پولی تخنیک کابل بوده است، که  1393برتطبیق قراردادها صورت گرفته است، اما نظربه تصدیق نامه، فراغت وی درسال 

ازریاست منابع بشری پرسش بعمل آمد، وضاحت داده اند که نسبت عدم جای  ۲3/4/139۷( مؤرخ 8۲موضوع ذریعه استعالم شماره )

در تعمیر قبلی وزارت باقی مانده است ، که دوسیه قرارداد بالمقطع محترمه ولوله وردک درجمله  1394سال مناسب تمام اسناد قبل از 

سایر اسناد، در آنجا مانده است و هر قدر کوشش نمودیم، مؤفق به انتقال آن نشدیم، هر زمانیکه اسناد موصوفه به دسترس ما قرار 

 گرفت خدمت تان تقدیم خواهد شد.

بحیث کارمند بالمقطع در ریاست نظارت برتطبیق قراردادها بوده، اما نظربه تصدیق نامه فراغت  ۲3/9/139۲وی بتاریخ  تقرر ابتدائی -

 از پوهنتون فارغ گردیده، دوره تحصیلی وکاری همزمان انجام داده اند. 1393درسال 
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ژی اتمی استخدام گردیده، یعنی مدت دو سال ( قدم دوم ریاست عمومی بورد اجرائیوی وتخصصی انر4دربست ) ۲6/1۲/1394بتاریخ   -

 وشش ماه تجربه کاری داشته نه مرتبط.

( استخدام صورت گرفته است، یعنی واجد NTAخالف رهنمود ) ( افغانی49333با معاش )1396درسال ( قدم سوم Dدرکتگوری )  -

 شرایط شارت لست نبوده، با آنهم درصورت که شامل پروسه گردیده بود مستحق قدم اول میگردید، نه قدم سوم. 

 مبلغ ( ماه 10)جمعاً مدت  ، میشود افغانی در یک ماه( 11334)مبلغ  که در قدم دوم( افغانی 566۷قدم مبلغ )یک معاش تفاوت  -

 .قابل باز گشت دانسته می باشد معاش اضافه پرداخت گردیده که از موصوف( افغانی 113,340)

 دفتر سوانح بشیر حسام هماهنگ کننده منابع بشری، مشکالت و نواقص ذیل قابل توضیح میباشد: در

معاش یک کارمند زمان افزایش یافته میتواند که اجراآت ساالنه کارمند مثبت ارزیابی گردد و به اساس این رهنمود  NTAطبق رهنمود  -

محسوب میگردد. اما به اساس تفتیش در سوانح بشیر حسام به مالحظه رسید که  NTAدر جریان سال افزایش معاش خالف رهنمود 

( افغانی قرارداد صورت گرفته 83،000( قدم دوم به مبلغ )Cاز کتگوری ) 1395 حوت ۲9الی  1395( حمل 3با موصوف از تاریخ )

معاش موصوف از  1395حوت  30الی  1395است. ولی بعداَ در همین سال در قرارداد موصوف تغییرات آمده و از تاریخ اول سرطان 

( افغانی خالف معیارها ۷۲۲۲فته شده که ماهانه مبلغ )( افغانی معاش در نظر گر90،۲۲۲قدم دوم به سوم ارتقاء نموده و ماهانه مبلغ )

 ( افغانی میگردد از موصوف قابل تحصیل میباشد.64،998( ماه مبلغ )9( بیشتر پرداخت گردیده که در )NTAو شرایط رهنمود )

 
( 1۲8،000نه مبلغ )( ماهاB)از قدم اول کتگوری  ۲9/1۲/1396الی  1/1/1396نظر بمالحظه اسناد، برای شخص متذکره از تاریخ  -

( معاش پرداخت گردیده C)از قدم سوم کتگوری  1395افغانی معاش پرداخت گردیده است. این درحالیست که به موصوف در سال 

( 30،66۷( به موصوف ماهانه مبلغ )NTA( در نظر گرفته نشده و خالف معیار رهنمود )C)است که نشان میدهد هفت قدم کتگوری 

( افغانی میگردد از بشیر حسام هماهنگ کننده منابع 368،004( ماه مجموع آن )1۲پرداخت گردیده که طی )افغانی معاش بیشتر 

 بشری قابل بازگشت میباشد.

 

 مشکالت ذیل وجود دارد دفتر سوانح محترم محمد سردار محمدی در بست هماهنگ کننده پروژه های انکشافیدر 

 امتحان تحریری دربین فایل موجود نیست.اسناد اعالن بست وپروسه شارت لست و اوراق  -

 فورمهای ارزیابی شخص از تمام سالهای مربوط موجود نمیباشد.  -

همه سال ازدیاد یافته و در سال  ( افغانی بوده و بعدا50،000ًمبلغ ) 1389سال  قراردادنورم معاش واضح نبوده، معاش موصوف طبق  -

  ( ازدیاد یافته است. 102,600به مبلغ ) 1394

 تعدیل قرارداد در جریان سالاً ولی بعد ( افغانی ماهوار قرارداد شده۷5000به مبلغ ) 1391-1۲-۲9الی  1391-1-1رارداد از تاریخ ق -

. مدت چهار ماه از ازدیاد یافته است افغانی (88400به مبلغ ) 139۲-9-30الی  1391-9-1از تاریخ  صورت گرفته و معاش موصوف

( افغانی تفاوت 53600( ماه مبلغ )4( افغانی و )13400تعدیل صورت گرفته است. تفاوت در هر ماه مبلغ )قرارداد قبلی باقی مانده 

 بمالحظه میرسد.

( عقد قرارداد شده در حالیکه به اساس C( کتگوری )9( افغانی در قدم )132,000به مبلغ ) 1395-1۲-۲9الی  1395-01-01از تاریخ   -

( افغانی تعیین معاش میشد. در 90۲۲۲( در قدم سوم به مبلغ )Cمذکور دارد،  در کتگوری ) ( و تجارب کاری که شخصNTA) نورم

( افغانی تفاوت 125,334( ماه مبلغ )3(  و در )41۷۷8تفاوت معاش در هرماه مبلغ ) 1395-1۲-۲9الی  1395-01-01قرارداد 

 بمالحظه می رسد.

-04-01ه، اما در وسط سال در قرارداد تعدیل صورت گرفته است از تاریخ عقد قرارداد شد 1395-1۲-۲9الی  1395-01-01از تاریخ  -

( افغانی عقد قرارداد صورت گرفته است. در حالیکه مستحق 140,000( در قدم دهم به مبلغ )Cدر کتگوری ) 1395-1۲-۲9الی  1395
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( 448,002( ماه مبلغ )9فاوت در هرماه و )( افغانی ت49۷۷8) =( 90۲۲۲) -( 140,000( افغانی میشود. مبلغ )90۲۲۲معاش ماهوار )

 افغانی تفاوت را نشان میدهد. 

چطور و به اساس  ( عقد قرارداد شده 156,444در قدم سوم به مبلغ ) (Bدر کتگوری ) 1396-1۲-۲9الی  1396-01-01از تاریخ   -

صورت ( C)در قدم سوم عقد قرارداد صورت گرفته در حالیکه قرارداد های قبلی در کتگوری  (Bکدام اسناد شخص متذکره در کتگوری )

 گرفته بود. 

 1396-1۲-۲9الی  1396-04-01عقد گردیده است، اما در وسط سال از تاریخ  1396-1۲-۲9الی  1396-01-01قرارداد از تاریخ  -

( 170,667) –( 156.000( مبلغ )NTA)( در قدم چهارم تعدیل صورت گرفته، خالف نورم B( افغانی در کتگوری )170,667به مبلغ )

تفاوت رانشان میدهد که از  ( افغانی758,939مبلغ )( افغانی تفاوت بوده. که در مجموع 132,003( ماه مبلغ )9( و در )14.66۷) =

 ( افغانی قابل بازگشت میباشد. 758,939شخص متذکره مبلغ )

  ( مشکالت و نواقص ذیل قابل توضیح میباشد:PSUپروژه )محترم جاوید منگل رئیس در دفتر سوانح         

 خلص سوانح که سوابق کاری متقاضی  را نشان دهند، موجود دوسیه نمیباشد.  -

قدم   چهارم استخدام   (Bباید در کتگوری ) NTA( تقرر حاصل نموده که نظر به نورم PSUمتقاضی به صفت رئیس برنامه یا پروژه ) -

قدم چهارم مبلغ  (B( در قدم پنجم تعیین بست شده است، که در کتگوری )A( در کتگوری )NTAمیگردید، اما خالف نورم )

( افغانی معاش تعیین شده که در 231,111( به مبلغ )5(  قدم )A( افغانی مستحق ماهانه معاش میشود اما در کتگوری )170,667)

( ۷مدت )ب 30/9/139۷الی  18/۲/139۷از تاریخ قرارداد موصوف ، گرفته است( افغانی اضافه پرداخت صورت 60444هر ماه مبلغ )

 قابل بازگشت میباشد.از نامبرده ( افغانی 447,285) ( و دوازده روز، مبلغ۷طی )آن معاش تفاوت که ، بودهماه و دوازده روز 
 

 پاسخ مرجع 

اساس مذاکره وموافقه وزارت محترم مالیه استخدام گردیده است، ولی نظربه تحریر آمر منابع بشری قدم شعبات مربوطه تحریر داشته که به 

 اعالن گردیده است . بدون ( کتگوری5)

 

 سفارش هیئت

، اشخاص واجد شرایط استخدام و ازیک قدم به قدم بعدی به اساس ( تمام فورمه های مقرری تکمیلNTAمطابق رهنمود )وزارت محترم 

 د.ننمایاز اشخاص متذکره تحصیل را  افغانی (3,871,012)مبلغ ضمناً   .گزارش وفورم ارزیابی ارتقاء دهند
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 سومبخش 
 

 نتیجه گیری
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 پاسخ مرجع پیرامون یافته های تفتیش

وزارت محترم مالیه از اجرای پروسه بررسی عملکرد اظهار سپاس و امتنان نموده، نظریات و سفارشهای بررسی را در جهت رشد و انکشاف 

فعالیت ها و ارتقای سطح مهارت های مسلکی و مدیریتی کارمندان مؤثر و سودمند میداند. در جریان پروسه بررسی، یافته ها و مشاهدات 

یات نظر یک سلسله خالء ها و کمبودی های که در سیستم تدارکات موجود بوده شریک و مورد بحث قرارگرفت.ی مربوط بررسی با بخش ها

  اصالحی جهت جلوگیری آن ارائه گردید.

نظر بخش های تحت بازرسی اخذ گردیده، ضمناً بعد از تکمیل پروسه بررسی مسوده گزارش بتاریخ  پیرامون یافته و مشاهدات تفتیش

با محترم فرید حکمت معین اداری وزارت مالیه  ۲1/1۲/139۷( مؤرخ 19( ورق ترتیب و ذریعه مکتوب شماره )30در ظرف ) ۲1/1۲/139۷

 جهت بهبود اجراآت دانستد. را گام مهم شریک گردیده، وزارت محترم مالیه نظریات و سفارشهای بررسی
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 نتیجه گیری:

تدارکاتی، ارزیابی سیستم کاری و چگونگی اجراآت بخش تدارکات، پروسه های  یول پالن هابشمهیئت تفتیش بعد از مالحظه اسناد اداره 

اجراآت  تفتیش گردید به این نتیجه میرسد که 1396الی  1394( قرارداد اداره طی سال های 4۷تدارکاتی و اسناد و دوسیه های تعداد )

و مدیریت پروسه های تدارکاتی  ، طی مراحل قراردادهاضعیف و مشکالت ونواقص زیادی در قسمت پالنگذاری وزارت مالیهتدارکات  ریاست

 داشته است.

 پالنگذاری تدارکات، انتخاب روش های بادرنظرداشت یافته های تفتیش میتوان گفت مشکالت و نواقص در تثبیت نیازمندی حقیقی اداره،

تی بصورت درست ترتیب نگردیده مناسب تدارکات وجود داشته. شرطنامه های پروژه های تدارکاتی، مشخصات اجناس و فورمه های تدارکا

ردیده. ی ارزیابی نگی. آفرهای شرکت های داوطلب بصورت درست و بیطرفانه با درنظرداشت معیارهای ارزیابی، اصل اقتصادیت و صرفه جواست

 .  دان ید ننمودهأیهیئت ارزیابی در اکثریت موارد از صحت و سقم اسناد شرکت های داوطلب اطمینان حاصل ننموده وآنرا از مراجع زیربط ت

رمه تدارکاتی وفواحکام قانون، طرزالعمل تدارکات، پروسه های مالیه شفاف به نظر نمی رسد.پروسه تدارکاتی قراردادهای وزارت از طرف دیگر، 

یزم یت نداشته و پروسه ها و میکانمؤثرهای معیاری در مراحل تدارکاتی بشکل درست رعایت نگردیده که نشان میدهد سیستم کنترول داخلی 

 های تدارکاتی بصورت درست تطبیق نگردیده است.

و  مؤثرقرارداد ها وجود داشته، از منابع مالی اداره و وجوه عامه در تدارکات بطور اقتصادی،  مؤثر، مشکالت و نواقص در مدیریت همزمان

اتی و پروسه های تدارکهای کاری رعایت نگردیده  واحدعالوه برآن، در چندین موارد تفکیک وظیفوی بین  استفاده صورت نگرفته است.مفید

 توسط دیگر ریاست ها پیش برده شده است.

از مؤثریت و مفیدیت خاص برخوردار نبوده و دارای  1396الی  1394طی سالهای  مالیهم تدارکات و قرارداد های تطبیق شده وزارت بناً سیست

ولیت دارند تا اقدامات عملی جهت رفع نواقص و وولین وزارت محترم مسونقاط ضعف متعددی می باشد که وضعیت نیاز به تغییر دارد. مس

 شناسائی گردیده روی دست گیرند. مشکالت که توسط مفتشین
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 ضمایم گزارش  بخش چهارم
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 (1شماره )ضمیمه 
که عواید آن از طریق ریاست کادستر وزارت جمع آوری میگردد لیست مقروضیت شرکت های قراردادی  

 
 باقیداری از بابت سالهای

حالت 

 فعالیت
نوع 

 فعالیت

میعاد 

 قرارداد
تاریخ عقد 

 قرارداد
نوع 

 منرال
 اسم والیت

شمار

 ه
1396 1395 1394 

 افغانی دالر افغانی دالر افغانی دالر

 اکتشافی فعال - - - - 2169174 -
اکتش10

 افی
24/4/1391  1 برادران خوشک سمنگان ذغال 

 فعال - 224,000 - 55384 - 490,000
بهربردار

 ی
سال10  1/11/1387  

ذغال 

 سنگ
 2 میثاق شرق سنمگان

سال10 اکتشافی غیرفعال - 931 - 931 - 931  27/1/1391  
ذغال 

 سنگ
 3 آریا پوپل هرات

- 
14985363 

1394درسال   
- 

16,481, 363 

1393سال  
- 

14985363 

1391در سال   
 فعال

نورابه در 

حال بهره 

برداری 

 سمتی –

 حال در

 اکتشاف

سال10  1387 
طال 

نورابه 

 وسمتی
 تخار

ویست لند جنرال 

 تریدینگ
4 

سال10 اکتشافی فعال - 124,500 - 124,500 - 124,500  15/9/1391  کرومایت 
میدان 

 وردک
شرکت میتال 

 مایننگ یوکی
5 

سال10 اکتشافی فعال - - 6,580371 - 2,120,068 -  11/9/1391  
ذغال 

 سنگ
 6 معدنکاران سمنگان

سال10 اکتشافی فعال 5,539,410 - 5,379,284 - - -  11/9/1391  
ذغال 

 سنگ
 سمنگان

برادران مهمند 

 شمال
7 

16786 

جریمه 

کرایه تأخیر

 سطح زمین

سال10 اکتشافی فعال - - - - -  21/1393  لوگر کرومایت 
شرکت استخراج 

 ستانه بابا
8 

27,061 - - - 
در  69908

1393سال   
سال18 اکتشافی فعال -  26/10/1389  پروان کرومایت 

شرکت استخراج 

معادن هیواد 

 برادرز
9 

سال10 اکتشافی فعال 40,787,444 - 646,899 - 59,005,174 -  10/10/1391  
ذغال 

 سنگ
 نهرین

شرکت هاشمی 

 گروپ
10 

سال10 اکتشافی فعال - 11750 - 11750 - 11750  8/6/1393  لوگر کرومایت 
شرکت استخراج 

 معادن هاشمی
11 

- - 
در  46046

1394سال   
- 

درسال  46046

1393 
سال12  فسح شده -  20/10/1393  بغالن طال 

شرکت افغان گولد 

 منرالز
12 

2000 - 2000 - 2000 - 
درجریان 

 فسخ
سال10 اکتشافی  3/4/1393  

ذغال 

 سنگ
 13 شرکت تخت ظفر سمنگان



41 | P a g e  
 

- - - - 
در سال  5952

1392 
سال10 اکتشافی فسخ شده -  17/5/1388  

ذغال 

 سنگ
 14 معدنکاران بامیان

- - - - - 
1,082,430 

1387سال  
سال5 اکتشافی فسح شده  2/3/1385  کندهار فلورایت 

شرکت السعید 

 خوشحال لمیتد
15 

1,058,114 - 913,735 - 
6,666,774  

 1386 سال 

1394الی سال   
 فسخ شده -

بهره 

 برداری
سال49  23/6/1385  

سمنت 

 غوری
 بغالن

شرکت افغان 

 انوستمنت
16 

66544 - 66544 - 

 از سال 

الی 1386

مبلغ 1394

4,459,858 

 فسخ شده -
بهره 

 برداری
سال49  23/6/1385  

کرکر 

 دودکش
 بغالن

شرکت افغان 

 انوستمنت
17 

سال 10 اکتشافی فعال - - - - - 500  17/12/1394  
ذغال 

 سنگ
خاکجبار 

 کابل

شرکت استخراج 

ا ذغال سنگ افر

 سیاب
18 

750 2,814,182 
375 

- 
سال10 اکتشافی فعال - - -  15/10/1391  

ذغال 

 سنگ
 19 شرکت خالد عزیز تخار

سال10  فعال - - - - - 13760  26/5/1393  20 شرکت افغال اکتیف پروان کرومایت 

سال10 اکتشافی فعال - - - - - 9000  19/3/1393  لوگر کرومایت 
شرکت عبدالرحمان 

 بابا
21 

 مجموع 62,394,647 11,611,719 29,087,917 1,221,265 81,093,961 1,821,692
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