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 مقدمه

پروژه های بازساازی و حیااای دداسا ساایز ساجد دیادس ،ااسماه  ح،زاام دریاد لدیزواح دیا، ح و یرزایی   بازساازی یا اا  

یابااا حز جز،ااز زتالاااا هااای حساسااح حاحمه دیااا ا ح   ااا   لاااس ااا است اساااح و پااار یااامی امسااایحجزااار  ح،زااام دریااد  ی

باایاه یااز پااروژه پااار یااامی امسااای یابااا  حز سااایز پااا د روسااان حلااح پااا  1397و  1396زون پاساخااا  ااح سااا  هااای 

دااار د تااا یتازاااا یااز با،ااح حلاایامح دنااا  زسیااا  دااا ت  (335,000ضااخادا  ( یا،اایدار بااا 10.2ساایهاز بااز  اای   

حزغااا ح  (197,550,000 لساااا پاا سری سااایاا هزداایحم امسااا دا راسااس   اارل و بااا د اار  دج،اا  جرسااان  لو و با،ااح 

داار ج  بااا  اازد ااسی و ضااروما  یبیاجااز اولاااح  ااح سااا  هااای دااا یره  اجاااط مراسااسه حسااا.  اارل و اساادحس  پااروژه هااا

ا  وحقتح جادتاز و  اجااط پاروژه هاا باام شراحواا حااا حقا اااسا  دزمرساا  زداان دتاا  و باا یا ااا   ا  د ا  ام ح   ا

ولااح ام بیاااامی داایحما حاحمحا زساارب   ایح یاااز حجاارحلا  زتالاااا هااای ح   ااازح و پااروژه   ساااهاامی و حقا اااای ی اایم احما

سایاا   اازد اسی  ارل و باام شراحواا م،اساا حااا حقا اااسا  اجااط  زاساس.  حز  ار  اس ار  ها مح ب یما امساا  جاط 

مر و یاامح ز جایا سایاا  دا یاز  ا  د ا  و حمز اسه احما حاحمحا  حجارحلاو ا  و یامح ام ج اا مواس و ح   اا  زتالااا هاا و 

 مر حسا ااه   راا.ب یما امسا و دزو حز د ابت  نا وتاع قرحم مارا  حجرحلا و زتالاا هابا،ح دح مراا  ا  ااسج 

ب ابر ییاسااا دیضایع و لاال  هاای دیجایا زارح محه سایاا  هاای حاحمحا اولااح   ازا  ح خاا   زایا  اا    اا حاحمه ،الح 

(  مرسااا و د اااسساز،ز، اارا   حقا ااااسا  د   اااا حز اسااس  اس اار پااروژه هااای داار ج  محپااروژه پااار یااامی امسااای یابااا و 

  .دیما بازمسح قرحم اهس

 هایسفارش توأم با  ، اینک گزارش تفتیشنمودهتکمیل  تفتیشرا مطابق شاخص ها، اهداف و پالن فعلی  تفتیشظف، ؤهیئت م

 نماید.تقدیم می و مدیریت بهتر استفاده از وجوه عامه بهبود اجراآت جهتمشخص 
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                                                                                              خالصه یافته های تفتیش

پروژه های پاک کاری دریای کابل، بازسازی و احیای مجدد ساحه سبز مسجد عیدگاه، اعمار مرکز آموزشی مسلکی و از اثر بازرسی 

 چنین نتیجه گیری می گردد نایع دستی اداره مستقل انکشاف زون پایتختحرفوی،  بازسازی کانال اجمیر و اعمار مرکز تولید ص

اداره متذکره نتوانسته از یکطرف تمام پروژه های که شامل پالن اداره بوده تطبیق نماید و  بعضی پروژه های تحت کار نسبت  که

اوجود اینکه پروژه پاک کاری دریای کابل مشکالت متعدد مدیریتی تطبیق و به بهره برداری سپرده نشده است،  از طرف دیگر،  ب

طرح و دیزاین نگردیده، مراقبت پایدار از آن صورت نگرفته و کثافات دوباره در بستر دریا  ولی بصورت درست ،یک پروژه مفید بوده

ر زمان معین آن همچنان در پروژه ها و قراردادهای تدارکاتی اصل اقتصادیت و مثمریت در نظر گرفته نشده و د تجمع نموده است.

 نسبت نبود سیستم و میکانیزم نظارت و مراقبت و مدیریت درست از پروژه ها تکمیل نگردیده است.

قسمت دوم پروژه پاک کاری دریای کابل نسبت به قسمت اول آن بادرنظرداشت احجام کثافات آن به  -1

( کیلو متر وحجم 4.7درنظرداشت طول )قسمت اول قرارداد با  .بلندتر و غیر اقتصادی قرارداد گردیده است

( 525افغانی قرارداد گردیده است که فی متر مکعب آن  مبلغ) (89,250,000)( متر مکعب به مبلغ مجموعی 170,000)

( متر مکعب کثافات به 65,000( کیلو متر و حجم )3افغانی تمام میگردد. درحالیکه قسمت دوم پروژه با درنظرداشت طول )

( افغانی تمام میگردد. 1020( افغانی از منبع واحد قرارداد گردیده که فی متر مکعب آن مبلغ )66,300,000)مبلغ مجموعی 

( افغانی تمام میگردد که نشان میدهد قسمت دوم پروژه نسبت 420به همین شکل، قسمت سوم پروژه فی متر مکعب مبلغ )

 قرارداد گردیده است. به اول و قسمت اول و دوم پروژه نسبت به سوم با قیمت گزاف

افغانی بودجه بمصرف رسیده که بهه  (197,550,000) ( کیلو متر دریای کابل مبلغ10.2باالی پاک کاری ) -2

 ا ح   ا  زون سازاز های هائا   اا    ان داسهس یز حاحمه دیا .تناسب بودجه مصرف شده پروژه مفیدیت ندارد

پروژه پار یامی امسای یابا مح ب یما دا،یو  رل   زیاه حسا. باوجیا حس  ز دج،  مدح  پیلح باایی  پاساخا سروی امسا

پار یامی قیزا امسای یابا بز ر  مساسه  ولح حز س ار  د جت یتازاا یز سایز ق،تز وحیاس و باای ر حز لن داجاواس پاار 

سیهاز دیحا زحسس اوبامه ام قیزا های پار وسه ح ا ا  سازااز  یامی ایما   رزاز یز ام حمر ساالو ها حز سایاا بای ر حز پا

یز سایاا پار وسه قیزاً بز یالا حولح برم از و  بیار امسا بام اس ر پر حز یتازاا مراسسه و حز  ر  اس ار حزس  از حز ساایز 

ادز و پاالن وحضاب بارحی پار یامی وسه ی ظ و درحقجا ایما  زا ارا  سجا دا راا  ا ام  یسا  حلزسا  یجا  جیا سک بر 

 ی ظ و درحقجا لن امسا اوبامه دز،ی حز یتازاا وسه و پروژه بز ح سحزه پی  د ر  وسه دزمر و د اس  زام   راا.

  4/11/1397الهی  5/8/1397قرارداد پاک کاری بخش سوم دریای کابل که با شرکت شاه فیصل از تهاری   -3

افغانی ( 1,260,000)م نگردیده و شرکت قراردادی مبلغ گردیده، کار آن به وقت و زمان معین آن تما عقد

 جط قرحماحا ، س وسه  قیزا سیم پروژه پار یامی امسای یابا باسس  یس  وریا قرحماحای . قابل جریمه تأخیر میباشد

ولح وریا قرحماحای  ایح یاز قرحماحا پروژه مح ام دسا سز داه   زااا  زاساس. بروساا     زاا دا راسس 4/11/1397بز  امسخ 

( 1,260,000 دج،ا   بایاه  هار أسایم  ا ( 30  زاا مراسسه یز   اان اه اسه   25/12/1397حس اا دیجیا پروژه بز  امسخ  

 قابا جرسزز بابا  أهار ام ح دام یام اح یاز دح ویا.   حزغا ح
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اعطای قرارداد پروژه بازسازی و احیای مجدد ساحه سبز مسجد عیهدگاه بها شهرکت  یهر  برنده نمودن و -4

( 48,718,780بز دج،ا    پروژه دا یره .واجد شرایط که طبق شرطنامه تجربه مشابه نداشته صورت گرفته است

جغاا ابز  یاز ام محبااز باز ام یالا ز قرحماحا حمحئز وسه د ناح پروژه د ، س مراسسه حسا.  وریا ساهازا ح سافبا حزغا ح 

 سحواز و پروژه د ابز اح یااز  زاح  سرسجدی هزخیح حپروژه بازسازی یز با حمحئز احواز مح  دح باوس زرش داسحن هیحسح  شادح

 ویا  ولح قرحماحا با لن ایما مرزاز حسا یز   ان اه سه ضتف دسسرساح و حجرحلا  اقص حاحمه داجاوس.

اعمار مرکز آموزشی مسلکی و حرفوی در وقت معین آن که اههداف و کهارایی عدم تکمیل قرارداد پروژه  -5

( 7,566,678دج،ا   ز قرحم احا ح،زام درید لدیزوح دی، ح و یرزیی ام ولییحلح اه ساجد با پروژه را متأثر ساخته است:

ولح باز     دا ساحیز 17/11/1396یز دح باسیا باامسخ ، س مراسسه حزغا ح با وریا ساهازا ح حقسحم برحامز بزسا ل ام داه 

یز با لن ه  پروژه با  زسسس ایما مرزاز   زااا   راساسه و  ( داه و پ ج موز  زسسس مراسسه3دسا  بز الاا د  الا ساییی 

. حس  دیضیع سجا دا راا  ا  حهسح  پروژه ام وقا  تااا  واسه یاز ،جااما حز ( موز پروژه حیزا  مراسسه117 هار دسا أبا  

هار احوااز  حز أ( موز  ا117،الوه برلن  حزس  ز وریا قرحماحای ام   زاا پاروژه باز داسا   لدیزش بیاه حسا   ن ط  اابس. 

 .( حزغا ح حز وریا قرحماحای قابا وضت داجاوس400,45دج،    جرسزز  اهارددزیع 

بازسازی  کانال اجمیر بشکل درست و طبق نیازمندی سروی و طرح نگردیده، باعث شده تا پهروژه  پروژه -6

 ( حزغاا ح6,097,843.8  دج،ا ز قرحم احا بازسازی یا اا  حجزاار با  .مورد نظر در ساحه دیگری تطبیق و عملی گردد

قرحم بیا  ا پروژه ام د ا ز حجزار  اجاط  ءام حباسح  بزسا ل ام داه با وریا دنارم ساهازا ح و سرییازی یازظ ، س مراسسه

ه  ح با واموحلح یابا قرحم وس  ا پروژه ام سایز س ز  یا ،ز،ح مراا  ولح درام س ز  یا هیحهاان امراا  ولح  یجا ،سم هز

ا یاز مساساا  اجااط یا ا  بز و ا حساسح و یا  رساح مراسس س   ا مدسر یا ا  ام سایز قاب،جای  غاار سایز  زیا. اسسه دا ی

ز پروژه  غااارحا بیجایا پروژه ها دربیط زون پاساخا ام جرسان سروی و اسدحس  حز اقا یادا یام   رزاز و ل سس  بام ام سای

سسا  سحوااز ااد ابت بز د ر  مسااسه ل اسحن د لدسه یز حس  دیضیع سجا دا راا  ا پروژه ها  جط  اازد سی  رل   راا و 

 باوس.

اد پروژه اعمار مرکز تولید صنایع دستی برای زنان توسط قهراردادی نسهبت مشهک ت عدم تطبیق قرارد -7

( افغانی باا 14,542,750پروژه اعمار مرکز تولید صنایع دستی برای زنان به مبلغ ) :موجود بین اداره و شرکت قراردادی

ولی قرارداد و پروژه متاذکره نسابت مشاکالت ناامعلوم  ،( ماه قرارداد گردیده5بمدت ) 1/7/1396شرکت فرنک سن به تاریخ 

نیافته است و پروژه در زمان معین آن به بهره بارداری ساپرده کار آن آغاز شش ماه می شود که  و مدت یک سال ،متوقف بوده

  نشده است.  

 لیحزم    االیژی( ق،  55احا   قرحم عدم تدارک اجناس و تجهیزات تکنالوژی بموقع آن توسط شرکت قراردادی: -8

( 47هار داسا  أبتس حز  اولح وریا قرحماحای   دسا او داه ، س مراسسهبز با وریا مسیحسی   ( حزغا ح23,616,609  دج،  بز

،زیدح قرحم احا ام بس  زح موز حز سرجزت قازا قارحماحا   س( ورح27یز داابط بز دااه    زیاهسیم حج اس مح بز درجت  ی،ا  

حزغاا ح موی ییحلاز ( 991,914  دح احما و حز جز،ز دج،  ءحزغا ح مح حیایح( 1,109,999  داجاوس یز دج، ( قابا جرسزز 0.1% 

  .حزغا ح باقح دا سه یز قابا وضت داجاوسس  سو هژاه هدحمو ه ااا و پ ج  ( 118,085وضت و دج،   
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معلومات راجع به  بخش اول

 تفتیش
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 اداره مستقل انکشاف زون پایتخت                                                                    معرفی

 داازم ( 44زرداان وازامه   یابا از و 1395/مایم/11( دازم  3د ایبز وازامه   بار حسااس حاحمه دیاا ا ح   اا  زون پاساخاا

جز اایمی حسااالدح حزغا یاااان  بز شاایم حسداااا دنااا  سااال  واا ری و مزاات ی،اااز د اا الا  د ااام ،ااالح مساسااا 3/4/1395

 حسداا مراسسه حسا.د ناح وحیس دیا ا بیاجیی  اوح حز حزدحس  موز حزدون   یس ام پاساخا ی یم 

زون پاساخا دا  ا حز وا ر یاباا و زاام ولیایحلح هاای لن  دااسحن وا ر دریاد ویساا دااسحن وما   لامس اام دریاد ویساا 

پروحن و برهح حز ولیایحلح هاای لن واادا ججاا سارحگ و ب ارحم  دنزایا محقاح و ولیایحلح ییهاسحد  ویساا یاپایاا  پاا ،،ا  

ز دیاایا ی،اح ساایز  ناا دناسواه یاامی حاحمه دیاا ا زون درید و  ولییحلح هاای دنزاس ل از و هیواح  ویساا لایمر یا

 .دح مراا ( یا،ی دار دربت7735لن بز  پاساخا 

هااس  حاحمه دیااا ا ح   ااا  زون پاساخااا ،جاااما حز حسداااا  یاا االا بااز   اااا هااای زساارب  ساا ایم واا ری حز  رسااط  اارل  

ح ج ااا حسااا ااه داایمر حز حمحضااح  اولاااح      اااز و  ر اااا پااالن هااای  خ ا ااو  اجاااط پااروژه هااای هااای ح   ااازح اساادحن 

حسداا ی یداا احمی وا ری ساال  و یاامح   یساتز حد اان پا سر و پاساسحم د ا ایی و حیااای دداسا هیساا  اامسخح و زره  اح 

ب واا ر و حقا اااای   زریااد زاحسااح   اایس و زتالاااا هااای حقا اااای بااز سااا زو  ااای  حسداااا بازااا د ا اایی داااان واا رها و 

 حواغا  داجاوس.زرحه  لومی زدا ز 

حزغااا ح باارحی سااا   (739,530,255 دج،اا   1395بیاجااز د شاایم وااسه حاحمه دیااا ا ح   ااا  زون پاساخااا باارحی سااا   

حزغااا ح داجاوااس یااز لن حاحمه  (1,142,510,000دج،اا    1397و باارحی سااا   حزغااا ح (1,177,884,991دج،اا    1396

دج،اااا    1396( حزغااااا ح  ام سااااا  117,745,264دج،اااا    1395حز بیاجااااز د شاااایم وااااسه هاااایس  ام سااااا  

 .( بز د ر  مسا اسه حسا1,021,730,140دج،    1397( حزغا ح و ام سا  1,036,404,338 

 معرفی مختصر پروژه های تحت تفتیش

مرکز کابل، بازسازی مسجد جامع عیدگاه، بازسازی و احیای مجدد ساحه سبز مسجد عیدگاه، اعمار  یپروژه های پاک کاری دریا

آموزشی مسلکی و حرفوی، بازسازی کانال اجمیر، بازسازی کانال دشت برچی، اعمار مرکز تولید صنایع دستی برای زنان و تدارک 

پروژه پاک کاری  که ذیالً به  ( اداره مستقل زون پایتخت قرار دارد840012( قلم تجهیزات تکنالوژی شامل پروژه تحت کود )55)

 .ه میگرددمختصراً اشار دریای کابل

 پروژه پاک کاری دریای کابل
بوده. موجودیت  1397و  1396یکی از پروژه های اساسی اداره انکشاف زون پایتخت طی سالهای   پروژه پاک کاری دریای کابل

از ردیده است. پاک کاری دریای کابل باعث آلودگی محیط زیست و مانع جریان آب دریا گ بلکثافات و مواد زایده در دریای کا
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( متر مکعب کثافات که باعث الودگی محیط 335,000( کیلومتر با ضخامت )10.2ساحه پل مکرویان الی پل سوخته به طول )

( 197,550,000زیست، مانع جریان آب و سبب آسیب پذیری ساحات همجوار دریای کابل میگردید طرح و با مصرف مبلغ )

 تطبیق گردیده است.  افغانی از بودجه کشور

( کیلو متر  4.7قرار داد پاک کاری دریای کابل به طول )قسمت اول پاک کاری دریای کابل به سه قسمت تقسیم گردیده که  پروژه

از ساحه مکرویان الی پل آرتل و انتقال آن از مسیر دریا الی ساحه بت خاک  کثافات ومواد زایده مکعب( متر 170,000و حجم )

با ( افغانی 89,250,000( کیلو متر به مبلغ )35زیست و مانع جریان آب شده به مسافه ) ولسوالی بگرامی که باعث آلودگی محیط

 قرارداد گردیده است.  27/3/1397حلح  27/3/1396داه حز  امسخ  ( 12  بزسا( JV  وریا حسرس    اولی پز ا

( 65,000)( کیلو متر و مقدار 3) قسمت دوم پروژه پاک کاری دریای کابل از ساحه مسجد خاتم النبین الی پل سوخته به طول

( 800) رصت شغلی بمنظور اشتغالزایی توسطمتر مکعب مواد اضافی با در نظرداشت پالیسی اساسی  حکومت اففانستان و ایجاد ف

دریا الی ( کیلومتر از مسیر 35( افغانی و انتقال آن بمساحت )400نفر کاگر فنی و غیر فنی شامل کندکاری به معاش روزانه مبلغ  )

 ( افغانی با شرکت قبلی قرارداد گردیده است66,300,000ساحه بت خاک ولسوالی بگرامی به مبلغ مجموعی )

( متر 100,000( کیلو متر به مقدار )2.5پاک کاری دریای کابل از ساحه پل آرتل الی مسجد خاتم النبین به طول ) قسمت سوم

( نفر در بدل 600سی های حکومت افغانستان مبنی بر اشتغالزایی به اشتراک تعداد )مکعب و انتقال آن با در نظر داشت رعایت پالی

( متر مکعب کندنکاری آن توسط کار 50,000مقدار  ) ،( متر مکعب100,000( افغانی که از جمله مقدار)320مزد  روزانه مبلغ )

ی بابت آماده سازی ساحه  به مبلغ ( افغان500,000( متر مکعب آن توسط ماشینری و مبلغ )50,000گران و مقدار )

 بمدت سه ماه کاری عقد گردیده است .  17/7/1397( افغانی  با شرکت  ساختمانی شاه فیصل از تاریخ 42,000,000)

روژه بازسازی و احیای مجدد ساحه سبز ( افغانی، پ61,923,630) مبلغه پروژه بازسازی مسجد جامع عید گاه کابل بهمچنان، 

 اعمار مرکز آموزشی مسلکی و حرفوی در ولسوالی ده سبز بمبلغ( افغانی، پروژه 780,718,48) کابل به مبلغ مسجد عید گاه

پروژه باز سازی کانال دشت برچی به طول  ( افغانی،6,097,843.84) بازسازی کانال اجمیر بمبلغ، پروژه افغانی (7,566,678)

و  افغانی (14,542,750) اعمارمرکز تولید صنایع دستی برای زنان بمبلغ، پروژه افغانی (45,329,765) ( کیلومتر بمبلغ9.16)

 با شرکت های قراردادی قرارداد گردیده است. افغانی (23,616,609) مبلغ به تکنالوژی تجهیزات( قلم 55) تدارک
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                                                                                                          تفتیشانتخاب موضوع 

 مفتشینسازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش  (ISSAI 3100/2.4.1( و )ISSAI 3000/2.2مطاباااق معیار های شماره )

که از تفتیش باکیفیت و در محتوای اصول اساسی اقتصادیت،  پالنگذاری نمایند شکلکلف اند تا پروسه تفتیش را به عملکرد، م

 اجاط پروژه   رل و امهای موجود . به همین منظور و بادرنظرداشت مشکالت و چالش اطمینان حاصل گرددمؤثریت ومفیدیت 

 ز  ،سم مضاسا درام حز اا دتااتبز ه یی وضتاا  ا د اسا امسای یابا و ،سم پای امی لن ام د بز ساب ی یمها 

حاحمه  (840012  حاحمه ،الح   اا    زا  ح خا   زیا  ا پروژه وزامه  ی یداح ح دام زتالاا های ح   ازح حاحمحا

 برای تفتیش انتخاب نماید.  توسط رهبری بعد از منظوری پالنمح دنارم دیا ا ح   ا  زون پاساخا 

 تفتیش و ساحه حدود

 ح سال ای   نا یسوا   اا  حز لناظ زدا ح وادا حجرحلا حاحمه دیا ا ح   ا  زون پاساخا داابط پالن   اا  سایز و

 ( د ازا بر پروژه های  سا داجاوس. 840012و حز لناظ حجرحلا سایز   اا  پروژه  زجر   1397حلح  1395

 یابا.پا سیهاز ( یا،ی دار حز ل ام محهح ،جسحلنط حلح 10.2پار یامی امسای یابا  بز دیایا   .1

  .( ق،  لیحزم    الیژی55 پروژه  سحمر  .2

 یابا.پروژه بازسازی و حیاای ددسا سایز سجد دیدس ،اس ماه  .3

 ح،زام درید لدیزوح دی، ح و یرزیی ام ولییحلح اه سجد پروژه  .4

 حجزار. بازسازی یا ا  پروژه  .5

  .پروژه باز سازی یا ا  اوا برلح .6

  .انح،زامدرید  یلاس ا است اساح برحی ز پروژه  .7

 تفتیشف اهدا

 داجاوس: سا قرحم    اا  حس   حهسح

 ی ی  ح زا ان حز ام  شر مرزا  حقا ااسا ام پروژه پار یامی امسای یابا و اس ر پروژه های  سرب . (1

( 840012پروژه وزامه  ابا و ساسر زتالاا هاس ز  نا ی یحمزسابح دزمرسا  یامحسح و پاسسحمی پروژه پار یامی امسا (2

 جاوس. دا

 ل ی  ح  ن ط و  اجاط زتالاا ها و پروژه های پالن وسه و حمزسابح دیمرسا دسسرسا پروژه های دیجیا. (3

اح  پروسز های یامی و  رزحلتزا ها بز شیم م،اسا سی ی  ح زا ان حز دیجیاسا دا ا ادم ها  سایا  های دیمر دسسر (4

 .حاا و ازاا و ییاو اهح ام حاحمه
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 تفتیش هایمعیارمنابع 

 : دیحا  سا دح باوس ،ز، را وادا   اا  دیما حسا ااه برحی حجرحیدتاامهای 

 (.840012حهسح  پروژه وزامه   .1

 قا ین و  رزحلتزا  سحمیاا. .2

 قا ین حدیم دالح و د ام  ،ادز. .3

 مه زیا و   اهز ادز پروژه. .4

 پالن حسارح اژسک حاحمه  نا   اا  .5

 ام های حدیم ساهازا ح. تاد .6

 

 تفتیشمیتودولوژی روش و 

 Result and Problemانتخاب گردیده است عبارت از روش مختلط به اساس مشکل و نتیجه ) تفتیشروش که برای این 

oriented Based)  اسناد مربوط به پروژه، تجزیه و تحلیل اطالعات و  تفتیشعملکرد شامل  تفتیشمی باشد. میتودولوژی

دل نظر با مقامات و مسؤولین، آمریت ها و مصاحبه با کارمندان، صدور استعالم ارزیابی اجراآت اداره در زمینه با در نظر داشت تبا

 در نظر گرفته شده است.  تفتیشکابل و پروژه های ساختمانی می باشد که درین  یها و بازدید ساحوی از دریا

 محدودیت های تفتیش 

 یا  حزها  یام پروژه  ایح یا حز ل ی  ح پار هائا بز الاا بر  بامی های دایح ر  بامحن و ساالو ها و سپری وسن دسا س

دج،  ز ( یا،یدار ب9.16بز  ی   یز قرحماحا پروژه باز سازی یا ا  اوا برلح یامی امسا دیا س سازی  زاسس. هزچ ان  پارحدین 

بروسا  حسا. داه   یسزح ، س مراسسه (16حلح دسا   3/6/1397وریا ساهازا ح حدسحا حز  امسخ  ( حزغا ح با45.329.765 

  حزس  ز   اا  های د ارر ،ز، را و حدیم ساهازا ح بتس حز ( پا رزا یامی احما%55دت،یداا وتجز پروژه  نا یام بیاه و  

   زاا یام پروژه ایما دح مارا ب ابر حس  بز  یجا ،سم   زاا یام پروژه  دیما   اا  قرحم احاه   س. 
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 بخش دوم
یافته های 

 تفتیش
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 1یافته شماره 

و مواد زایده پاک کاری  عنوان یافته: سروی پروژه پاک کاری دریای کابل ازینکه منبع کثافات

غیر اقتصادی  ل آنقسمت دوم نسبت به قسمت او طویل المدت مطلوب نبوده و براینگردیده 

  قرارداد گردیده است.

 تشریح یافته

ج،ی ماری حز  حزدحس  زسجاسح سایاا درید و ر  و حاالا  امسخح  یامی امسای یابا حیاای ددسا هیساس ح حز حهسح  پروژه پار 

للیامح دنا  زسیا    از لو پار و جامی برحی امسا  ج،ی ماری حز  خرسا سایاا  اوح حز لو هادی  حسا ااه دزمرسایاا 

 حسا.  اازاز  ادجراه  ن طحهسح  ره بیاه  امیالا ز ح رح  امسا  حیسحث پاااه مو ها و  ا

( افغانی بودجه 197,550,000( کیلو متر دریای کابل مبلغ )10.2باالی پاک کاری )مالحظه اول: 

بمصرف رسیده، ولی ساحات که منبع کثافات بوده پاک کاری نگردیده و از ساحات پاک کاری شده 

هرل س پار  .حفظ و مراقبت الزم صورت نگرفته است

یامی ایما مرزاز قیزا حز امسای یابا یام بیا د   و حمز سه 

یحم امسا حز ساالو بز شیم ج،یماری حز لساا پ سری سایاا هزد

  ان    اا سازاز های هائا ولح با ل       های ز ،ح بیاه

داسهس یز حاحمه دیا ا ح   ا  زون پاساخا سروی امسا و 

یز بز امحز دسا  ب یما دا،یو پروژه پار یامی امسای یابا مح

 دح  پیلحم رل   زیاه حسا. باوجیا حس  ز دج،   پاسسحم باوس

بایی پار یامی قیزا امسای  ( حزغا ح197,550,000دج،   

یز  و دیحا زحسسه ر  د جت یتازاا اولح حزس  یابا بز ر  مساسه

ژه  جیاه و بز هزان الاا سایاا زیق حل یر یز بیار  و د جت وادا سروی و  رل پرو و بای ر حز لن داجاوس  یابا سایز ق،تز وحیس

پار یامی ایما   رزاز یز ام حمر ساالو ها حز یتازاا داجاوس 

سایاا بای ر حز پا سیهاز دیحا زحسس اوبامه ام قیزا های پار 

و بز و ا  سمسدح ح ا ا  داابس. بز حساس  وسه ح ا ا  سازاز 

بز الاا ح ا ا   پار وسه سایاا د اهسه ،ا ح هائا   اا  

بز یالا حولح برم از و  بیار امسا بام اس ر پر حز  قیزاً  یتازاا

سه  حسا یز حس  دیضیع حهسح  امحزدسا پروژه مح یتازاا مراس

داأمر ساهاز و بز   اسا بیاجز د ر  وسه پار یامی امسای 

 یابا د اس بز  شر  زح مسس.



11  

 

یز ام قیزا پا د روسان حز  ب شر مساس  االو امسای یابا مح حز  داسک د اهسه  زیاهائا جرسان  سرحزسر وسن س، حز  ر  اس ر

یز ایسا ل رح   رولا  مح زسرلو  زیاه بیااحمر لو هادی سایاا هزدیحم دا  س د ابا مساسا   سی دی،خ  وزحما جسسس دتاان و پ

 یس  درام  و ،سم امسا  پائا  پا د روسان ا وسه پا  سایاا   پاسز های داایحن  ی  بیان  وحیز پا  ی  بیان ،رض و ،زط 

حیترسایاا . ،الوه بر لن  اح یا  دیجیاسا یتازاا امبیار امسا دا راا لو  اوح حز ا  پا یز دا ت ،جیمئپا ر یامی سایاا پا

 یس  سا  هام احم و سا ح،زام اسیحم بایی اسیحم امسا حزرحا   ر  حوخای و ح رح  امسا با  دیدسها   حل جا  حلح پا سیهاز حز

  ایح یا س سایاا   ایا وسه مح اوبامه ح،ااه  زاس س. حاحمه دیا ا ح   ا  زون پاساخا یز امجرسان پای امی مراسسه  ا 

ز،ی وسن سایاا ج،یماری حز د  ادز و دا ا ادم د خص ج ا ی ظ و درحقجا و هزچ ان  حاحمه دیا ا ح   ا  زون پاساخا بر

ر یامی وسه ی ظ و حز سایز پا پار وسه حز یتازاا  سحما  ا بر حساس لن 

. حاحمه دیا ا ح   ا  زون پاساخا داجاسیا حز س ار  مارادرحقجا ایما 

بز حساس سک بر ادز بز درام حماهح اهح دا زیا  ا حز   هار یتازاا ام امسا 

  ا  دیار امسا ح،  حزل ا چز اسسه دا یا یز سایج،یماری دا راسس  

داست وان مح  و  اره یتازاا جادس ایایا  و دامیاا ها  اوحسر اولاح  حهالح 

و حز  ر  اس ر محه های بسسا برحی ج،یماری حز  زاس س بز امسا ح ا ا  دا

 دزت یتازاا ام سایاا پار یامی وسه ام  شر مرزاز دا یا. حزس  ز 

یابا وجیا   سحما   یبر ادز د خص برحی     سحوا پاسسحم پار یامی امسا

اوبامه دز،ی حز یتازاا وسه و سجا دا راا  ا ام دسا یی اه  یجا  جیا سک بر ادز و پالن وحضب برحی ی ظ و درحقجا لن امسا 

 مر و د اس  زام   راا.زپروژه بز ح سحزه پی  د ر  وسه د

یز حهسح  یالن و یسا دسا پروژه یز ،جاما حز  دارسا س حجرحلا زیقب اً 

ج،یماری للیامح دنا  زسیا حز  رسط پار یامی و دسسرسا پاسسحم ی ظ 

ح  امسا  اوح حز و درحقجا امسای یابا  ج،یماری حز  خرسا سایاا ح ر

حزدحس  زسجاسح درید و ر حز  رسط لبخادی ها و سرحزسر وسن ساالو ها و 

 داجاوسپار یامی و حیاای ددسا هیسا و حاالا  امسخح و ر زسجای یابا 

 بایم دا،یو بسسا  اادسه حسا.

فیصد ( 94مالحظه دوم: قسمت دوم پروژه پاک کاری دریای کابل نسبت به قسمت اول آن در حدود )

  از طریق روش منبع واحد بلندتر و غیر اقتصادی قرارداد گردیده است.

( داار د تاا 170,000( یا،ی دار ویدا   4.7حز سایز پا د روسان ی  ز حلح پا لم ا با ام شراحوا  ی    قیزا حو  قرحماحا

حزغا ح با وریا د ارر حسرس    و اولی پز اا قارحماحا مراساسه حساا.  اماایم ا ز ( 89,250,000  یتازاا بز دج،  ددزی،ح

و حمار قازاا   دا اراا  زام ( حزغا ح18,989  دج،  لن  دارزح  یا،یدار دناسجز مراا   ی ددزیع دج،  قرحماحا وسه بز حساس 
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( حزغا ح  زام دا راا. 525یتازاا بز دج،    قرحماحا بز حساس زح دار د تا ید  یتازاا دناسجز مراا  پار یامی زح دار د تا

( داار 65,000( یا،ای داار و یدا   3امیالا ز قیزا اوم پروژه حز دیدس ها   حل جاا  حلح پا سیهاز با ام شراحواا  ای   

،ا  ( حزغا ح حز د جت وحیس با وریا قج،ح قرحماحا مراسسه یز زح  ای  داار لن دج66,300,000د تا یتازاا بز دج،  ددزی،ح  

( حزغا ح  زام دا راا. بز هزا  و ا  قیازا سایم پاروژه حز ساایز پاا 1020( حزغا ح و زح دار د تا یتازاا دج،   22,100 

(  دار د تا ید  یتازاا احما با وریا ساهازا ح واه زا ا 100,000یا،یدار  ی  و   2.5لم ا حلح دیدس ها   حل جاا  یز 

( 16,800قرحماحا مراسسه حسا  قازا ددزی،ح قرحماحا بز حساس زح  ی  داار دج،ا   ( حزغا ح 42,000,000بز دج،  ددزی،ح  

 ( حزغا ح  زام دا راا.420حزغا ح و بز حساس زح دار د تا بز دج،   

حز دت،یداا و حمقام زیق حل یر ل ا   اادز ماری دا راا یز پار یامی قیزا اوم  یجا بز قیزا حو  پروژه بسون ام شراحواا 

( حزغا ح دا راا ب، اس ر 32,175,000( زا س یز دج،   94.2( یا،یدار ام یسوا  2.5زاا،ز   نحواغالدحسح و  یی ح وسدیضیع 

( حزغاا ح بارحی داسا ساز دااه و 400(    یاممر با دتاش موزح ز دج،ا   800قرحماحا مراسسه حسا. ام ایم ا ز حواغالدحسح  تسحا  

یدار  اد ام شر مرزاز ویا قازا قارحماحا واسه قیازا اوم پاروژه  یاجا باز حو  باای ر ( یا،2.5 یی ح وسن زاا،ز بز ح سحزه  

داجاوس. هزچ ان حز حمقام زیق حل یر دت،یم دا راا یز قیزا اوم  یجا بز حو  و قیزا حو  و اوم پروژه  یجا بز سیم باا قازاا 

 مدح  قرحماحا مراسسه حسا. 

ت سوم پروژه پاک کاری دریای کابل در میعاد قرارداد م حظه سوم: عدم تکمیل قرارداد پاک کاری ال

 عقد شده و بموقع آن توسط شرکت قراردادی:

( متر مکعب 100,000کیلو متر و حجم ) 2.5الت سوم پاک کاری دریایی کابل از ساحه پل آرتل الی مسجد خاتم النبین به طول 

پالیسی های حکومت افغانستان مبنی بر اشتغالزایی به اشتراک تعداد و انتقال آن خارج از شهر با در نظر داشت رعایت کثافات 

 ( افغانی  با شرکت  ساختمانی شاه فیصل از تاریخ42,000,000( افغانی  به مبلغ )320( نفر در بدل مزد روزانه مبلغ )600)

 بمدت سه ماه کاری عقد گردیده است.  17/10/1397الی    17/7/1397

داااابط بااز واارحس  وااروع مراسااسه یااز  5/8/1397( داازم  715/496 واازامه پااروژه  ااح د ااایو  ل اااز یااام بروسااا حساا اا 

( دااازم  587ولاااح دااااابط پا ااا  اا وااازامه     حیزاااا  دا زااایا 4/11/1397باساااس یاااام هااایس  مح بااااامسخ  قااارحماحا

اا  اتاایااز د  باایا حهاا  مراسااسهمراسااسه  یااام وااریا  یقااف  سااجا( موزه بااز ایسااا باار  بااامی یااز 21 زسسااس    3/11/1397

 1309)واازامه  جااط د ااایو  میگااردد. ولاای کااار پااروژه 25/11/1397تاااریخ بتااس حز  زسسااس ااایما مرزاااز حیزااا  قاارحم احا 

 ام   زاا پروژه داجاوس.   پیزا ح ( موز30)دسا یز   ان اه سه  مراسسه   زاا  25/12/1397 بز  امسخ ( 961/

( حز ددزاایع قازااا قاارحم احا قابااا  %0.1ام بااس  هاار موز    واارحس  ،زاایدح قاارحم احا (3  دااااه( 7  ب ااس (3  داااابط جااد

( 1,260,000دیاااوی دج،اا    (30  ( حزغااا ح ضاارو42,000یااز  جااط ساا د  ام بااس  هاار موز دج،اا     جرسزااز داجاوااس

 قابا دناسجز داجاوس.   داسحما ءحیایححزغا ح مح 
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دیجیاسا سایز لیو زرووان  ز،د  ،زسه دا  س  الا و پیزا ح یام وریا مو س پار یامی قیزا  ادجراه لال  های بر ،الوه د

امسا  اسیحم های ،سم  تجاا یسوا ،رض امسا  هزچ ان قیزا امسا حز سایز پا م مماه حلح دیدس ها   حل جا   دیار یامحن  

ای هیا سر  سایاا امسا   ا و   ا  ادیجیاسا ها ز ه ایسا ح   اط بزام بره جیاه. خص  یسوا امسا دو   حسا اای  سحواز

  وا ح های  اردیجا مرزاز   یا سوا امسا و  ا ا تجاا ی اا امسا ااه ج،ی   ا سایاهرم  وا ح ام بیار امسا ایما مرزاز

امسا هیحهس  باو سه مان سایاا هزدیحم ار قابا ججرحن برحی  و بامسدش بامحن ها وسرحزسروسن ساالو های سا  موحن ،یحقا  امیحم

بز شیم یام ب ار  دزمر و د اس حسداو دح  زاسس  ا سیحیا امسا با ام  شر احوا حس اا و قجالز های ور،ح و حس اا  ب اً   بیا

 د خص مراا  ا یرس  امسا  تجاا و دت،یم مراا.   دتاجرقا ی ح

 پاس  مرجع

وم  ن ط پالایح ی یدا حزغا یاان باز هاا ر حوااغالدحئح بارحی دارام با اام و باح وتجز دربی ز مدح  بیان قازا مح ام پروژه ا

( 800بضا،ا و هزچ ان جامدس  وسن زتالاا های  اروی ح یا ح بدای زتالاا های داوا ری وح زیا ساهاز ح س  ل ا چز موزح از  

پروژه ها  شر بز زدان و د ان  یسنز یامی و وارحس  ( حزغا ح بزسا سز داه و  هزچ ان   یر احاه ح س یز داهاا 400  ر بز دتاش  

دا اوا یز قابا د اسیز  جیاه  ایما مرزاز. باام  شراحوا دیحما زیق حل یر ام سک پروژه  زاام زتالااا هاا  یسا  داواا  و ام 

 پروژه اس ر  یس  یاممرحن ز ح و  ار ز ح ح دام مراسسه حسا.

 (1-7966) تفتیشسفارش هیئت 

 ااا حاحمه دیااا ا ح   ااا  زون پاساخااا ام  زااام قرحماحاهااا و  ااسحمیاا هاایس  حاااا ااارزز جاایسح و ساا امش دا ااراا  (1

 حقا ااسا مح م،اسا  زاسس.

پاا حاحمه دناارم زون پاساخاا باا  زیاح اا واسه و یا  بایان و یزم حسا  ا ام قیزا ،زاط پاا  ،ارض پاا  ساایاا  (2

 محه یا د اسا جیادی  زاسس.حاحمحا  سسها 

حاحمه دنااارم دیااا ا زون پاساخااا ام هزاا ه  ح بااا   اااا هااای  سااسها دا  ااس واااموحلح دنااارم یابااا  وزحما دنااارم  (3

حداایم احه،ااز  وزحما اولااا ام مساااسه مااح بااز یاایحاث و ساااسر   اااا هااا بز شاایم ج،اای ماااری هیااامحا  اوااح حز ساااالو 

با ااار بااز سااایاا هزداایحم امسااا وحما  هااای لس ااسه ام قیاازا پااا د روسااان  ااسحبار یزم مح ،ز،ااح  زاایاه  ااا هیااامحا

بر اداز داسون ی اظ و درحقجاا ام  شار مرزااز   راا. هزچ ان ج ا حز اساا  ارزا   اااسج یااا،ز   پاار یاامی امساا ( 

  ا حز  دزت اوبامه یتازاا داست و جادس ج،ی ماری بتزا لسس.  ویا

  واادا پاالن و بر اداز هاای یاامی هایس یتازااا بایاهو ساایاا یاز د جات  د اا ط حاحمه دیا ا ح   ا  زون پاساخاا (4

    یا.  للیاه ساهاز  ا سایاا پار یامی وسه اوبامه 

( سااک د،اااین و 1,260,000دج،اا     زاااا   زاایاه  امداتاااا دتا ااز مح پااروژه  حزس  ااز وااریا ساااهازا ح واااه زا ااا  (5

  ن اا مراا.جرسزز  أهار او اسو و ا هدحم حزغا ح 
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 (002یافته شماره )

یافته: اعطای قهرارداد پهروژه بازسهازی و احیهای مجهدد سهاحه سهبز مسهجد عیهدگاه بهه عنوان 

 و بدون داشتن تجربه مشابه شرکت  یر واجد شرایط

                 :تشریح یافته 

 شرکت رتیکه اسنادصو در میگردد. توسط هیئت موظف ارزیابیها  شرکت اسناد و آفر تدارکات، قانون 16  ماده  4  فقره طبق

 غیر مذکور های ننماید، شرکت تکمیل را شرطنامه و تدارکات قانون  16  ماده  1  فقره  6  جزء مندرج شرایط کننده ارایه های

 گردد. می رد وی آفر شده، دانسته طیشرا واجد

حزغا ح با وریا ساهازا ح ساف لزاس حز ( 48,718,780  پروژه بازسازی و حیاای ددسا سایز سجد دیدس ،اس ماه یابا بز دج، 

یس  "ل ا  ارحیا احما یز  اسایمحلتزا احو ،جان( 55  دااه( 2   جط جد .( داه ، س مراسسه حسا13بزسا   6/1/1397 امسخ 

حقا ( سا  حهار یس 5حقا  دربز د ابز د ناح قرحم احای حا،ح ام حدیم ساهازا ح بز ح سحزه داهاا و پاچاسمح دتاا  ام هال   

 ."و   زاا مراسسه باوس حزغا ح  اجاط( 35,700,000) دج، ز سک پروژه د ابز ب

بخ  اسایم حلتزا برحی احو ،جان احوا  پروژه ( 55  دااه( 2  جدولح قیزا ز مدحمش هائا حمزسابح لزر ها بز دالیشز مساس  

( سا  حهار یس حقا سک پروژه 5دتاا  ام هال   سمح اد ابز د ناح قرحماحای حا،ح ام حدیم ساهازا ح بز ح سحزه داهاا و پاچ

 یس  هائا حمزسابح ام  شر مرزاز   سه حسا  ل ا چز   باوسو د زا مراسسه  حزغا ح  اجاط (35,700,000) دج، ز د ابز ب

ابز بز و پروژه د   سحما د اب اسرسجدی  با ام یالا ز پروژه جغا زرش  د ابز جغا زرش مح حمحسز  زیاه وریا دا یره پروژه

ییاو  زح موا ولح دیضیع  دیما قجی  هائا حمزسابح قرحم مرزاز حسا و ح،اای قرحماحا با وریا یز بز می ز ی،ح پروژه د ابز مح 

  ایحساز حمحسز  زاسس قرحماحا ایما مرزاز حسا. 

  رزحلتزا و   ض قا ین حمزسابح  هائا جا ا حز بر سه  وریا ا ا بز  سحمیا ح پروسز ام ورحس  وحجس  ار های وریا پ سرزا 

 پروسز ام و ا    ران هسداا حمحسز و  سحمیاا مو س پا رزا ،سم حاحمه  سرداسز ح سحها  دخا ره بز با،ح یز بیاه  سحمیاا

 .دا راا حمحئز قرحماحای  ر  حز یا اا بح یام لن  اادز ام یز دا راا

 (2-7966) تفتیشهیئت  سفارش

د ناااح هائاا حمزساابح لزرهااا ام  شار مااارا. هائاا حمزسااابح مح  د جتااس حواخای ومزسااسه و دیا، ح حاحمه دناارم زون پاساخاا

زایاه و دایحا اساایم حلتزاا بارحی احو ،جاان و هاای د اسمگ ام وار  ادز ،زاا   داابط د ، اا هاای واان بار حسااس دتااام

 ورحس  ح،اای قرحماحا مح بز می ز جسی ام  شر مرزاز ویا.
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 (003)یافته شماره 

عنوووان یافتووه: قوورارداد پووروژه اعمووار مرکووک آموزشووی مسوولکی و حرفوووی در میعوواد معووی  آن 

و از تعمیور اعموار شوده اسوتفاده  اهوداف اداره را متور ر سواخته تکمیل نگردیده که ای  موضوع 

 نمیگردد.

 تشریح یافته
وریا ساهازا ح حقسحم برحامز  حزغا ح با (7,566,678بمبلغ )سجد قرحم احا ح،زام درید لدیزوح دی، ح و یرزیی ام ولییحلح اه 

یام پروژه  شر بز د ایو   ، س مراسسه حسا. بروسا دت،یداا وتجز 18/11/1396الی  17/7/1396از تاریخ بزسا ل ام داه 

 پروژه یام   یجا د  الا بایی زدا ولح   دا س لااکم 17/11/1396بتاریخ ل از مراسسه یز دح باسیا  17/7/1396 امسخح 

( موز وق ز 65)بزسا  15/12/1396 حلح  امسخ 10/10/1396ل از مراسسه  هزچ ان باز ه  حز  امسخ  ۱۸/۸/۱۳۹۶حز  امسخ 

پا   اا مساسا  اجاط پروژه ها بز الاا د  الا  داابطموز مح امبر دا ارا.   (95)زدیاا ح ایما مرزاز  یز جزتاً  دسا 

وزامه  داه و پ ج موز داابط محپیم  خ ا ح (3). یام پروژه با وجیا  زسسس دسا همراسس( داه و پ ج موز  زسسس 3ساییی دسا  

،سم   زاا یام پروژه ام  .اموز پیزا ح مح وح زیا دح ساز (117مدت )یز   مراسسه تکمیل 20/6/1397بتاریخ پروژه  (3453)

 أهار دیحجز مراا و برحی ییا ا ز یز قرحم حسا داتاا دتا  لن با،ح دح مراا  ا حهسح  پروژه یز دیضیع لدیزش دح باوس بز 

 نا لدیزش قرحم مار س ام داتاا دتا ز لن مو س لدیزش وروع   راسسه حسا. ب ابرس  دیئیولا  ام قیزا   زاا  زیان یام 

اف ،زا پروژه و هز ه  ح یزم با وریا قرحماحا ی  سه  بز می ز حساسح حقسحداا ،ز،ح مح موی اسا   رزاز و امس  قیزا ضت

  زیاه ح س.

 دج،  ( حز سرجزت قازا قرحم احا%0.1( ورحس  ،زیدح قرحم احا ام ایما  أهار ام بس  هر موز  27دااه   ز حساسبز،  ح 

( ددزیع %10( حزغا ح جرسزز  أهار  جاسس حز  756,668حزغا ح قابا وضت بیاه  ولح ام دااب ا با دیحا قرحماحا دج،   ( 885,339 

 ( حزغا ح و ییحلز703,701دج،    27/12/1397دزم  ( 19( جرسزز حز ییحلز  های  وزامه  %10س د  مراا. ب اً   قرحم احا بای

داجاقح دج،  ( حزغا ح قجاًل وضت مراسسه و 711,267   ( حزغا ح  جزتًا دج، 7566دج،    23/3/1398( دزم  69وزامه  

 داجاوس.  ن ااقابا حز وریا حقسحم برحامز  ( حزغا ح45,401 

ام جرسان ی ارو  ،ا ح بز  شر   و یرزیی یز برحی ح   ا  د اما های یرزیی ح،زام مراسسهح،زام  تزار درید لدیزوح ه  ح 

درید بز می ز حساسح حسا ااه  زا راا و ح،زام پروژه دا یره حزس  ز دیما ب ره لن و حز  درید لدیزوح ح،زام وسه  ار زتا مساس یز 

 م ی ا اا ضااع پی  ،ادز ی یم  ، ح دا راا. زح مارا   ار د اس اح یاز وسه و ا می حساسح قرحمبراح
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 (3-7966) تفتیشهیئت   سفارش

را اام پروژه های یز دیمرسا  سحما و حز لن حسا ااه دیمر ایما  زا حز د ر  پی  ،ادز حاحمه دیا ا ح   ا  زون پاساخا د جتس 

حساسح جادتز اساز ب سی و بز ایما امسا  یزتالاا ها ح   ازح حاحمه بز حساس حولیسا هاها و  هجسحً ج،یماری  زاسس.  زام پروژ

 اجاط مراا. هزچ ان  برحی  اجاط دیمر پروژه ها سک دا ا ادم قابا  اجاط ام  شر مرزاز ویا و داابط لن حز زتالاا های پروژه 

( حزغا ح جرسزز  أهار اح یاز دا یا یز حز لن دج،  756,668ها  شاما و ی ارو  بز ،زا لسس. ام ضز   وریا قرحماحای دج،   

 ی ی  مراا.( حزغا ح 45,401( حزغا ح وضت مراسسه و دج،   711,267 

 (004یافته شماره )

( افغانی با شرکت ساختمانی و 6,097,844پروژه بازسازی کانال اجمیر به مبلغ )عنوان یافته: 

که  سط شاروالی کابل اعمار شدهکانال متذکره قب ً تو، درحالیکه قرارداد گردیدهسرکسازی حافظ 

 میکانیزم مشخص وجود نداردمعیار و  نشان میدهد برای طرح پروژه ها یک 

   رسب سازاز
ز حزغاا ح باوا  د،ااین و  ایا و ه اا هادحمو ه ا اسو ل اا و ل اام  ( 6,097,844حجزاار بزج،ا   قرحم احا بازساازی یا اا  

 حسا. با وریا دنارم ساهازا ح و سرییازی یازظ ، س مراسسه 14/6/1397ل ام داه حز  امسخ  دسا

اایما مرزااز و   زااا مراساسه ولاح  یسا  حاحمه زون  یاباا وااموحلحساا  قجاا  یسا   یا اا  داا یرهحس  امیالایاا یاز 

قارحماحا  پاساخا باز باام اوم باسون ساروی و هزااه  ح یزم واادا پاالن  اسحمیا ح مراساسه و باا واریا سارر ساازی یاازظ

باز ساایز س از  ایا ح ا اا  مراساس  حداا بااز  مراسسه حسا. حزس  ز یا اا  داا یره قاجالً ح،زاام مراساسه ب ااً پاروژه یا اا  حجزاار

پاروژه یاازح  بیاجاز زت،اح  ه  ب ا بر حس  از دارام قرساز س از  ایا یا اا  واا رح باز وا ا حساساح و یاا  رساح داح هیحساا س

پاروژه  اادجراه باز ساایز قاب،جاای ح ا اا  مراساس أ زساا لو ام یا اا   ااد حد اان یاام  جایا  ب اجیا و بز  یجا دیجیاسا د سحم  

 12/10/1397دت،یدااا واتجز بااامسخ  دااابط  .اار  اام باز یا اا  ساایز قاب،جاای  دیازح مراساسا غیز یا اا  س از  ایا باا 
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ب شار مسااس یاز پاروژه   زایا و اارو  ،ا اح حز پاروژه داا یره ی . هائاا   ااا واسهیام لن حیزا  و بز ب ره براحمی ساپراه 

  بز و ا امسا  اجاط مراسسه حسا.

ل ا چااز  حسااا. قیاازح یااز حمزسااابح دا ااراا مساسااا  اجاااط پااروژه هااا ام جرسااان سااروی و اساادحس  حز اقااا یزم یااام   رزاااز

یا ام دری،از سایم یا اا   یسا  وااموحلح ساروی  اسادحس  و قارحم احا مراساسه و بتاس حز ،اسم ق ا،اا دارام س از  ا پروژه قجالً

 اار دیجاز باسون   اضاای حهاالح  اجااط ب ایما ام د ا ز قاب،جاای 

حز جرسان بار داح لساس یاز مساساا  اجااط پاروژه هاا   و ،ز،ح مراسسه

بااسون  اازد ااسی حهااالح ام  اجاااط پااروژه هااا  اایم هاایا ساار ،زااا 

ح ا ااا  لن  یا ااا  ب ااام حجزااار وحقاات واا  امر بتااسحً ل ا چااز   زاایاه

حساا  بز سایز س ز  یا و ام   اساا باز قرساز قاب،جاای اایما مرزااز

یااز دیاائیولا  ام درحیااا  اارل و اساادحس  پااروژه  سااروی اقاااط و 

هزز جا جز مح ح داام  اسحاه ح اس  یاز با،اح مراساسه پاروژه باز دناالا 

 اس ر ح ا ا   زاسس  ب ابرس  محه ح سحزی سروی  ار د اس و دزمر اح یاز دا یا. 

 بخا    ااا بازمسح حس اا قرحماحا و یام های ح دام سازاز پروژه یز  یم قااسی حز جا اا هائاا دناارم دز اف  امپای س بز لن 

 :دا یا زسحمح  سا ییا لن جدئااا یز وسه  یسس بارون   او  ا و  یحقص س،ی،ز سک  مراسسهام سایز  اجاط ساهازا ح 

بز وریا  اجاط ی  سه پروژه  د تا دار (151.45   بز د سحم  یا ا د ر  جغا امیف ( برلوما   اسح  2ام وزامه   (1

( 12د سحم   بز یام وسه حسا یز ام  اادز د تادار  (139.45 ددرحسح احاه وسه حسا  ام یالا ز ام سایز بز سحم 

( دار د تا   اوا 12 ( حزغا ح  جزتًا بابا 800یز امی مح   ان داسهس  ب اً حز قرحم زح وحیس دج،   دار د تا   اوا 

 ( حزغا ح قابا  ن اا اح یاز وسه حسا.9600دج،    یامی ی 

  یا  رسا بسون ساخ امیف یا ا ( برلوما   اسح  3ام وزامه   (2

بز وریا  اجاط ی  سه  د تا دار (151.45 بز د سحم  

پروژه ددرحسح احاه وسه حسا  ام یالا ز ام سایز بز سحم 

د سحم  بز یام وسه حسا یز ام  اادز د تادار  (45.139 

یز امی مح   ان داسهس  ب ًا حز قرحم ( دار د تا   اوا 12 

( دار د تا 12 ( حزغا ح  جزتاً بابا 4200 زح وحیس دج،  

( حزغا ح قابا  ن اا اح یاز 50,400دج،    یامی ی   اوا 

 .وسه حسا

  ی ارو  احه،ح  دسسرسا ضتاف پروژه  ،سم  یجز ح د ار درحقجا ضتف سایا لال  ها و د  الا یز ام زیق  یر مراسس  ایسا

 .حسا مراسسه ا  دسسرسا پروژه وح زیا و ی  سه 
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 (4-7966) هئیت  سفارش

باید پروژه ها را مطابق نیازمندی طرح، دیزاین و سروی نماید و با درنظرداشت اصل اداره محترم  مستقل انکشاف زون پایتخت 

نمایند. برای پالن گذاری پروژه ها و اولویت بندی آن میکانیزم مشخص ایجاد گردد تا پول تطبیق  پروژه ها را و اقتصادیت مفیدیت

 شرکتاز افغانی  (60,000لغ )مبجمعاً  کاری کمتفاوت بابت  ضمناً عامه کشور ضیاع و در موارد غیر ضروری مصرف نگردد.

  تحصیل گردد. حافظ ساختمانی

 

 (005یافته شماره )

( قرارداد گردیده 14,542,750عنوان یافته: پروژه اعمار مرکک تولید صنایع دستی برای زنان به مبلغ )

ولی با گذشت زمان بیشتر از یکسال و شش ماه کار آن آغاز نگردیده که نشان دهنده ضعف مدیریتی 

 و عدم تحقق اهداف اداره در زمینه میباشد.

 تشریح یافته
  1/12/1396حلح  1/7/1396زر ک س  حز  امسخ  ( حزغا ح با وریا14.542.750ز ان بزج،   اح برحی ح،زامدرید  یلاس ا است اس

 .مراسسه حسا قرحماحا

 اجاط پروژه ها بز دیقت و ام دسا زدان دتا  س ح حز دتاامها و زایایمهای حساسح مساسن بز حهسح   تاا  وسه بیاه. ام 

ایم ا ز پروژه های  رل وسه بز وقا و زدان دتا  لن  اجاط و   زاا   راا حز س ار  حاحمه  زاایح س حز لن بزیقت حسا ااه  زاسس 

ت سحا داابط بز   قرحماحای وریاا ضتاف حاحمه ام زدا ز داجاوس. حاییً  ام پروژه زیق حل یر  و حز ر  اس ر   ان اه سه حجرحل

 قرحماحا مح   زاا دا زیا. 1/12/1396 امسخ بز  ح از و 1/7/1396 امسخ بز  هیس  یام پروژه مح دح باسس

یز با  حاحمه دیا ا ح   ا  زون پاساخا و ام یالا ز یام های  پروژه دا یره بز وقا و زدان لن ح از   سه و  یجا د  الا 

ل از  اازاز و  وریا قرحماحای وجیا احما یامهای لن دایقف مراسسه حسا. بز حساس دت،یداا حمحئز وسه بز هائا   اا  یام پروژه 

داه سپری دح  حزس  ز پروژه دا یره قجاًل قرحماحا مراسسه و  ا حی ین یز حز لن زدان دسا سک سا  و و  پا رزا یامی  سحما.

مراا  ل از   راسسه حسا   ان داسهس یز حجرحلا حاحمه ام بخ  دسسرسا پروژه ها ضتاف بیاه و حهسح  حاحمه  یز  یلاس ا است 

،،ا حساسح لن دسسرسا ضتاف حاحمه   جیا دا ا ادم ها و  شاما اوحدسحم حز حجرحلا حاحمه و د  الا  اساح بیاه  ن ط  اازاز حسا.

 .مه داجاوسام حجرحلا حاح
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 (5-7966)سفارش هیئت

س امش دا راا  ا حاحمه دیا ا ح   ا  زون پاساخا د جتس پروژه ها مح  جط  اازد سی  رل  ام داتاا دتا ز  تاا  وسه بز حیزا  

  ازی و برسا س و حز پروژه های  اجاط وسه یز پی  ،ادز ام لن بز ر  دارسس ب  ا حسا ااه  زاسس یز حولیسا های حساسح درام 

 سجا موس حقا اا درام و جادتز مراا.

 (006) هیافته شمار

( افغانی با شرکت ریوایول 23,616,609قلم تجهیکات تکنالوژی به مبلغ ) 55عنوان یافته: تدارک 

 قرارداد گردیده است ولی تجهیکات مورد نظر به موقع آن اکمال نگردیده است

 تشریح یافته
 18/6/1396الی   18/4/1396افغانی با شرکت ریوایول از تاریخ ( 23,616,609) مبلغ به تکنالوژی( قلم لوازم 55قرار داد )

اجناس را در طی بمدت دو ماه  ، قراردادی باید( شرایط عمومی قرار داد16برویت بند اول ماده ) است. بمدت دو ماه عقد گردیده

( یوم اجناس را به مرجع تسلیم داده که مطابق به ماده 47دت )خیر مأبعد از ت 5/8/1396که برویت بل تاریخی ،تسلیم میداد

( 1,109,999) که مبلغ ،( قابل جریمه میباشد %0.1عمومی قرار داد  در بدل فی روز از سرجمع قیمت قرارداد ) یط( شرا27)

وهژده هزارو هشتادو  یکصد (118,085)  وضع و مبلغ از طرف اداره  ( افغانی991,914از جمله مبلغ ) . می دارد ءافغانی را احتوا

 قابل وضع میباشد. افغانی باقی ماندهپنج 

قرار داد موافقه کتبی است که مطابق احکام این قانون و حکم  "که چنین صراحت دارد  ( ماده سوم قانون تدارکات11مطابق جز )

ط و مشخصات مندرج شرطنامه و مکلفیت های ( طرزالعمل تدارکات میان اداره و داوطلب برنده عقد و در آن شرای86)شماره 

ولی در نتیجه بر می آید که   "اد اعتبار آن نافذ که اداره و قرار دادی مکلف به تطبیق شرایط آن میباشندیعطرفین درج و طی م

تسلیمی  عدم  ممکن است به دلیل ( یوم تأخیر تسلیم داده،47و اجناس را بعد از مدت ) شرکت متعهد مواد قانون را رعایت نکرده

ت آاجرا اصول اساسی مؤثریت که از لحاظ ، در اهداف و پالن های شعبه مربوط سکتگی رخ داده باشد بوقت و زمان آن، اجناس

 .می شودانجام شده از طرف متعهد یا قراردادی غیر مؤثر پنداشته 

 (6-7966)هیئت  سفارش

افغانی تحصیل و به حساب یکصدو هژده هزارو هشتادو پنج ( 118,085تفاوت جریمه مبلغ )سفارش میگردد تا از شرکت قراردادی 

و منعبد طبق معیاد و شرایط قرارداد بصورت مطلوب با شرکت قراردادی چگونگی تطبیق قراردادها به اساس یک  دولت انتقال دهند

 میکانیزم مشخص تعقیب و پیگیری صورت گیرد.
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 (007یافته شماره )

( در په ن تفتهیش داخلهی و عهدم 840012پهروژه ههای ت هت کهود ) عنوان یافته: عدم پوشش

 1397و  1396آن طی سالهای  تفتیش

 تشریح یافته
تفتیش داخلی یکی از بخش های کلیدی ادارات بوده که بمنظور ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره ایجاد و فعالیت مینماید. 

، ارزیابی و بهبود امور اداره، حصول اطمینان از ثریت فعالیتهاؤکیفیت و مثر را در بهبود ؤتفتیش داخلی میتواند نقش مهم و م

 ایفا نمایند. بی خطرات احتمالی صحت و شفافیت اجراآت، ارزیابی و بهبود سیستم کنترول داخلی و ارزیا

( پاار یاامی امساای یاباا و ح،زاام باازحم ل اام لااز  یسا    ااا  احه،اح حاحمه و 840012   زجار پاروژه ام محباز بز حس  از

مساسااا   اااا  و  شاااما احه،ااح ماادحمش و سااا د اااهسه  : نرساار احواااز ح ااسبازمسااح مراسااسه ساااهار  سااا    اااا  هااامجح 

ای دااا یره  ( پااار یااامی امسااای یابااا و ح،زااام بااازحم ل ااام لاااز  ااح سااال 840012یاایا  زجاار پااروژه     اااا پارحدااین 

  سحواز و بازمسح حز  ر  مساسا   اا  احه،ح ایما   رزاز حسا.

اداره از  ینسبت تغییر هویت و شخصیت حقوق را 1395مالی و حسابی سال مالی  تفتیش داخلی، امور  ریاست ،قابل ذکر است

 .انکشاف زون پایتخت نیز تفتیش ننموده استمستقل کابل جدید به اداره 

 (7-7966) هیئتسفارش 

طبق پالن و تمام بخش ها ذیربط اداره خویش را  به اساس خطر تنظیم آمریت تفتیش داخلی پالن های ساالنه بازرسی خویش را

 نمایند. تفتیش

 (008یافته شماره )

عنوان یافته: عهدم موجودیهت تشهکیل منظهور شهده اداره مسهتقل انکشهاف زون پایتخهت طهی 

 1397و  1396سالهای 

 تشریح یافته
حاحمه دنااارم دیااا ا ح   ااا  زون پاساخااا بناااح وحیااس بیاجاایی اولااا ام لییاااا    اا االا حاحمحا بیاجاایی و ح ا ااا،ح 

 د اام دنااارم مساساا جز اایمی حساالدح حزغا یاااان حسدااا مراسااسه  3/4/1395( داازم  44اولااح بااز حسااس زردااان وازامه  

 حسا.

حاحمه  اس ،زاایدحئاامحلااح حی ااین   اا اا د شاایم وااسه  ااسحما و هزااز یامد ااسحن و یامی ااان لن بااز حسااات ای  1395حز سااا  

حز بیاجاز ح   اازح حسااخسحم واسه ح اس و س اح حز لاال  هاای د ا   یاز باا دتااش هاای مادح   لز ات و قرحم احای داجاو سبا

 ا  لن حاحمه دتاااو و  ،زاایدح اسئاام ای بااز حسااات 1397و  1396 ام زتالاااا حاحمه داجاوااس  بااز هزااا   اایم ام سااا  

 و یسحم    اا د شیم وسه  ح سال ای  نا بازمسح  سحما. بیاه لز ات داجاقح یامد سحن و یامی ان با
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 (8-7966) هیئتسفارش 

دنااارم  مساسااا 3/4/1395( داازم  44زردااان واازامه  حس  ااز حاحمه دنااارم دیااا ا ح   ااا  زون پاساخااا بااز حساااس حز 

ام هزا ه  ح  هحاحم حساا  اا لنب اار  جز یمی حسالدح حزغا یااان ام لییااا وحیاس هاای بیاجایی اولاا حسدااا واسه حساا.

 با یزایاین دیا ا حاالیاا حاحمی و هسداا د، ح    اا حاحمه مح  ح درحیا و د شیم  زاس س.
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پیرامون پیش نویس  نظر توسط اداره محترم شد، که بعد از  ابراز ساخته شریک پایتخت، زون انکشاف مستقل محترم اداره عمومی

 به اداره عالی تفتیش مواصلت ورزیده است.3/6/1398 ( مؤرخ688/308گزارش متذکره ذریعه نامه شماره )
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 نتیجه گیری فصل سوم



24  

 

 نتیجه گیری 

کاباال، بازسااازی و احیااای مجاادد ساااحه ساابز مسااجد عیاادگاه، اعمااار مرکااز  یپااروژه هااای پاااک کاااری دریااااز اثاار بازرساای 

 آموزشی مسالکی و حرفاوی،  بازساازی کاناال اجمیار و اعماار مرکاز تولیاد صانایع دساتی اداره مساتقل انکشااف زون پایتخات

اداره متاذکره نتوانساته از یکطارف تماام پاروژه هاای کاه شاامل پاالن اداره باوده تطبیاق  کاه چنین نتیجاه گیاری مای گاردد

از طارف  اسات. نسابت مشاکالت متعادد مادیریتی تطبیاق و باه بهاره بارداری ساپرده نشاده تحات کاار  پاروژه هاای و نمایاد

ولای منباع کثافاات  ،بال انکاار نباوده و مفیاد نیاز باودهصاورت گرفتاه کاه قا پااک کااریدیگر، هرچناد قسامت دریاای کابال 

 ل پالن نبوده و پاک کاری نگردیده است.شام

تااا بااه صااورت دواماادار دریااا کاباال از تااذخیر مااواد و  صااورت نگرفتااهمراقباات پایاادار  همچنااان، از ساااحات پاااک کاااری شااده

و باه شاکل تادریجی سااحات پااک کااری شاده  بااره در بساتر دریاا تجماعکثافاات دو کثافات جامد و مایع پااک باشاد. ازینارو

در نظار گرفتاه  قسامت دوم پاروژه اصال اقتصاادیت  تادارکاتی در قارارداد عاالو بار آن، .دوباره مملاو از کثافاات خواهاد گردیاد

 بااا قیماات گاازاف بااا شاارکت قااراردادی از طریااق منبااع واحااد باادون دالیاال موجااه قاارارداد گردیااده کااه نشااان دهنااده  نشااده و

 عدم صرفه جویی پول عامه میباشد.عدم موجودیت برنامه ریزی های جامع و طویل المدت و 

پاساخا ام یالا بح  زون ح   ا  ام  خیا حز  ر  واموحلح ح،زام وسه بیا و حاحمه دیا ا یا ا  حجزار  قابا ساالومی حسا یز

ام سایز  ادجراه بز سایز س ز  یا  اادز ،سم  اجاط پروژهیز ام   زیاه ح درحیا  پروسز  سحمیا ح لن مح اسدحس  و   هجری    ز

پالن   اد   ان داسهس یزحسا. حس  دیضیع  ام سایز قاب،جای  اجاط مراسسه لن د ا ز پروژه یا ا  دیحز ز حهالحبایمر ،سم و 

 ب  ا امسا و دا،یو ایما  زا ارا.م حمی و  رل پروژه ها 
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 ضمایم گکارش

 :مبالغ پولی که قابل تحصیل میباشد: (1ضمیمه )

 بابت مبلغ قابل تحصیل به افغانی اسم شرکت و اشخاص شماره

 جریمه تاخیر 1,260,000 ساختمانی شاه فیصل 1

 جریمه تاخیر 118,085 شرکت ریوایول 2

 جریمه تاخیر 45,400 شرکت ساختمانی اقدام برادرز 3

 کاری کمتفاوت  60,000 ساختمانی و سرکسازی حافظشرکت  4

 

 ( بودجه انکشافی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت.840012قرارداد های تحت  کود ) :(2ضمیمه )

قیمت قرارداد  نوع تدارکات

 )افغانی(

تاریخ ختم 

 قرارداد 

تاریخ آغاز 

 قرارداد

 شماره عنوان قرارداد شرکت قراردادی

خدمات غیر 

6/3/1397 89,250,000 مشورتی  28/3/1396  
منت شرکت آیریکشن سیستم دولپ

 جی وی

پاک کاری در یای کابل به طول 

کیلومتر 4.7  

1 

 اجناس

23,616,610 18/6/1396  19/4/1396  
شرکت ساختمانی و تولید مواد 

 ساختمانی ریوایول

 2 تهیه و سال آی تی ضرورت اداره

 ساختمانی
7,566,679 19/3/1397  18/7/1396  

اعمار مرکز آموزشی مسلکی و  شرکت ساختمانی اقدام برادرز

 حرفوی در ولسوالی ده سبز

3 

 ساختمانی
14,542,750 17/12/1396  18/7/1396  

 اعمار مرکز تولید صنایع دستی شرکت ساختمانی فرنگ سن

 برای زنان

4 

خدمات غیر 

25/10/1396 66,300,000 مشورتی  26/7/1396  
منت شرکت ایریگشن سیستم دولپ

 جی وی

کابل بمنظور پاک کاری دریای 

 اشتغالزایی

5 

 ساختمانی
61,923,630 13/6/1398  14/12/1396  

شرکت ساختمانی عزیز نعیم و 

 شرکت ساختمانی هیواد سمون

بازسازی و احیای مجدد مسجد 

 تعمیر جامع عیدگاه

6 

 ساختمانی
48,718,780 17/2/1398  18/1/1397  

ز سببازسازی و احیای مجدد ساحه  شرکت ساختمانی سیف لمتید

 مسجد جامع عیدگاه

7 

 ساختمانی

45,329,765 2/10/1398  4/6/1397  
شرکت خدمات انجنیری کاووش و 

 شرکت ساختمانی امداد )مشترک(

ول بازسازی کانال دشت برچی به ط

کیلومتر 9.16  

8 

 ساختمانی
6,097,844 13/10/1397  14/6/1397  

بازسازی کانال اجمیر در ساحه  شرکت ساختمانی حافظ

درک والیت کابلشش   

9 

خدمات غیر 

11/12/1397 42,000,000 مشورتی  5/8/1397  
شرکت ساختمانی، سرکسازی و 

 تولید مواد ساختمانی شاه فیصل

پاک کاری دریای کابل قسمت 

 سوم

10 
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