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 مقدمه

ی اقتصاد سعةمثبت در تو  وتاثیراتانکشاف سکتور ترانسپورت در بهبود رفاه عامه از اهمیت خاص برخوردار بوده 

عواید  شروند تجارت در سراسر کشور، افزای وتسهیلافغانستان دارد. زیرا ترانسپورت مؤثر، باعث رشد متوازن اقتصاد 

ون بر این، . افزمیگرددتأمین امنیت  و خصوصی، بهبود مصئونیترای سکتور دولت، ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری ب

 یشتر را بزمینه  ترانسپورتی مدرن وسیستمعایدات برای دولت به شمار میرود  شافزای ەعمدترانسپورت یکی از منابع 

 مساعد میسازد.اری ذگ سرمایه برای

سرک سازی درافغانستان یکی از از اولویت های اساسی دولت افغانستان بوده واعمار سرک های اساسی وترانزیتی سبب 

سرک ها پخته واساسی اعمار شده باشد به همان اندازه سبب رشد پروسه رشد اقتصاد کشور میشود. به هر اندازه که 

ترانزیت و انتقاالت درکشور میگردد. به أساس اعمار موجود بیشتر از هفت هزار کیلو متر سرک در کشور وپخته اعمار 

 بهبود امور مواصالتی شده است. ازینرو، نه تنها اینکه اعمار جاده ها وسرکها مهم بوده بلکه موضوع مهم دیگر که برای

حفظ ومراقبت وترمیم سرکهای اعمار شده میباشد که مبالغ هنگفت پولی از بودجه  کشور ضروری پنداشته میشود،

 دولت و کمک های جهانی باالی آن مصرف صورت گرفته است. 

ه مصرف رسیده مشکل عمده که در بخش سرک ها وجود دارد اینست که در احداث واعمار سرک ها میلیون ها دالر ب

ولی بنابر بی توجهی واحدهای ذیربط، پاین بودن کیفیت مواد ساختمانی وعدم حفظ ومراقبت وترمیم درست سرک 

ها باعث گردیده تا در کوتاه مدت این سرک ها دوباره تخریب گردد. هرگاه درقسمت حفظ ومراقبت وترمیم سرک ها 

 تماعی بوجود آورد.توجه جدی نشود میتواند مشکالت مختلف اقتصادی، اج

از جمله نهاد های بین المللی که در رابطه به حفظ ومراقبت سرک های اعمار شده با دولت أفغانستان کمک مینماید 

بانک انکشاف آسیایی بوده که بخاطر ترمیم وحفظ ومراقبت سرکها بودجه مشخص را بمنظور مدیریت دارایی سرک 

د. این برنامه بانک انکشاف اسیایی شامل دو بخش حفظ ومراقبت وترمیم ها در اختیار حکومت أفغانستان قرار میده

 سرک ها وایجاد سیستم دارایی سرک ها می باشد.

م هرات، ایجاد سیست-قندهار-آباد وشاهراه کابلجالل-های شاهراه کابلهدف برنامه بانک انکشاف اسیایی ترمیم سرک 

جالل -طبق این برنامه، شاهراه کابل .باشدمی سکتور ترانسپورتها در حفظ ومراقبت وسیستم مدیریت دارایی سرک

( 13,085,504.7به مبلغ مجموعی )یک شرکت ساختمانی ( کیلومتر با 140به طول )آباد سروی گردیده و ترمیم آن 

 قرارداد صورت گرفته است.دالر امریکایی 

پروژه حفظ ومراقبت سرک دورانی کابل جالل تا  ،تصمیم اتخاذ نمود بنا بر اهمیت موضوع، تفتیشاداره عالی ازینرو 

جالل  -چگونگی ترمیم و حفظ ومراقبت سرک دورانی کابل ین تفتیشا.  قرار دهد تفتیشرا از دید عملکرد مورد آباد 

ارزیابی ومشاهده عینی نموده، مشکالت ونواقص کاری پروژه  را از مرحله طی مراحل قرارداد،  1۳98آباد را در سال 

مدیریت پروژه و حفظ ومراقبت سرک بعد از ترمیم آن تحت پوشش قرار داده که نتایج تفتیش به تفصیل در  چگونگی

 بخش دوم این گزارش ارایه گردیده است.
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 خالصه یافته های تفتیش

-نتوانسته پروژه ترمیم سرک دورانی کابل فواید عامهیافته های تفتیش نشان میدهد که واحد تنظیم برنامه های وزارت 

هیئت تفتیش مشکالت، نواقص کاری، ضعف های مدیریتی و  جالل آباد را بصورت درست و موثر مدیریت نماید.

 هماهنگی در زمینه را بصورت همه جانبه تفتیش نموده که خالصه آن ذیالَ ارائه میگردد

 واحد شرایط قراردادبه اساس کات ملی طبق شرایط قرارداد: عدم گزارش دهی از پیشرفت پروژه به کمیسیون تدار

مکلف بوده تا گزارش پیشرفت تطبیق پروژه را بصورت مستمر به اداره تدارکات ملی  متذکرهتنظیم برنامه های وزارت 

ارائه  یچنین کار الی ختم پروژه صورت نگرفته و گزارش آن به تدارکات مل و کمیسیون تدارکات مالی ارائه نماید ولی

شرکت قراردادی مکلفیت های خویش را در رابطه به ترمیم سرک دورانی طبق قرارداد بصورت در حالیکه نگردیده 

 استانجام نداده آن درست و موثر 

 تأخیر ارزیابی آفرها، عدم اعالن پروژه در رسانه های جمعی، ویب سایت اداره و عدم واضح بودن نرخ تخمینی پروژه:

اداره تحت تفتیش نتوانسته آفرهای ارائه شده را در میعاد اعتبار آفرها ارزیابی نماید، در  نشان میدهد کهاسناد موجود 

ویب  اعالن داوطلبی در ( روز تاخیر صورت گرفته است. همچنان اسناد که نشان دهنده نشر17۳ارزیابی آفرها مدت )

 رسانه های درپروژه عدم اعالن  ازینرو،. ت ارایه نگردیدو دیگر ویب سایت ها باشد وجود نداشت و  به هیئ سایت اداره

نمایند و ممکن پروژه با قیمت بلند و غیر اقتصادی  کاوطلبی اشتراتا صرف دوشرکت درپروسه د گردید،باعث جمعی 

از  ااسناد که نشان دهنده قیمت تخمینی پروژه باشد وجود نداشت ت با شرکت فعلی قرارداد گردیده باشد. عالوه بر آن،

 واقعبینانه بودن و اقتصادی بودن قیمت قرارداد اطمینان حاصل میگردید.

طبق تفتیش حواله های اجراء شده معلوم گردید که از انوایس از پرداخت های شرکت قراردادی:  تأمیناتعدم وضع 

از پرداخت های پروژه نشان دهنده ضعف کنترل  تأمیناتوضع نگردیده است. عدم وضع  تأمیناتهای شرکت قراردادی 

 های مالی و مدیریتی مسوولین میباشد.

عدم درنظر گرفتن بودجه کافی برای حفظ و مراقبت فاز اول پروژه، عدم شامل ساختن آن در پالن عملیاتی و عدم 

وص قراردادی بخص یافته های تفتیش نشان میدهد که با تکمیل شدن ترمیم سرک توسط شرکتحفظ و مراقبت آن: 

نگردیده و برای حفظ ومراقبت آن  فواید عامه فاز اول سرک به مدت دو سال شامل پالن کاری حفظ و مراقبت وزارت

 بودجه نیز در نظر گرفته نشده است.

مشاهده عینی که از سرک اعمار شده صورت گرفت به مالحظه  غصب حریم سرک توسط مردم برای اعمار دکاکین:

رسید که حریم سرک توسط مردم غصب گردیده، سیستم ترافیک منظم در نظر گرفته نشده، آب باالی بعضی قسمت 

باعث تخریب  پل چرخی  تنگی های سرک اعمار شده تجمع نموده و آب پاشی باالی سرک توسط مسوولین دکان ها

 ردیده است.گسرک اسفالتی 

توجه  سنگ های دوطرفه سرکبه عدم مصؤن بودن سرک از اثر سنگهای که در دامنه کوه بشکل ناپایدار قرار دارد: 

نگهای سسرک گردیده است.  که سبب تخریبصورت گرفته فروریختن سنگ های بزرگ  عهچندین واق صورت نگرفته و

عواقب  وجود دارد کهدر موسم بارانی ختن آن یفرورامکان  دارد و پایدار قرار زیاد در قسمت های دامنه کوه در حالت نا

تخریب و دیوار استنادی آن  دارد. همچنان، یک قسمت از سرک فاز اول به اثر لغزش سنگ کامالً ناگوار را در قبال

 .تخریب گردیده است
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ه کماهیپرپلچک های موجود در مسیر سرک پلچک های موجود مسیر سرک مسدود و پاک کاری صورت نگرفته است: 

به اثر جریانات سیل از سنگ  کامالً ،به منظور جریان آب از یک قسمت سرک به قسمت های دیگر آن اعمار گردیده بود

 قابلیت مسدود گردیده و اصالً  ریزه، ریگ و خاک و یا هم توسط اشخاص زورگو به اثر ایجاد پمپ ستیشن های تیل

  .که ساحه پلچک ناپدید گردیده است رندانتقال آب را ندا

کرش پالنت موجود در مقابل حبیب شینواری پمپ موجودیت کرش پالنت در مسیر سرک باعث تخریب سرک میگردد: 

ای عبوری سرک ریخته و از اثر تصادم آن با تایر تیل، که در کنار سرک متذکره موقعیت دارد، کرش آن به قسمت ه

موتر، باعث تخریب سطح سرک و قسمت های کناری آن میگردد. همچنان عقب دیوارهای استنادی موجود در همین 

ساحه کامالً تهی گردیده که در موسم بارانی آب در عقب آن تجمع می نماید و به مرور زمان در بدنه سرک نفوذ نموده، 

 ب بدنه سرک میگردد. باعث تخری

 Amarican(AASHTO)مطابق استندرد رفت وآمد وسایط بلند تناژ، مغایر استندرد های تعیین شده باالی سرک:

Association of State Highway and Transportation Officials ( تن در نظر گرفته شده 12، بار معین )

( تن بار رفت 25با داشتن )در جریان کنترول عینی به مشاهده رسید که تعدادی از وسایط بلند تناژ،  است. درحالیکه

 این موضوع باعث گردیده تا موج های در سرک بوجود اید.  دارند.و آمد 

: مشاهده عینی که از سرک صورت گرفت به مالحظه رسید که در بعضی قسمت عدم موجودیت جویهای کنار سرک

اصالَ جوی کنار جاده وجود ندارد تا از جمع شدن آب روی سطح سرک جلوگیری نماید و یا هم اگر جوی  های سرک

 هم وجود دارد نسبت عدم حفظ و مراقبت آن مملو از خاک، ریگ و سنگ ریزه گردیده است. 

رمیم، حفظ و جالل آباد در وضعیت  نا مناسب قرار دارد، ت-پل موجود در ساحه گوالیی تنگی پلچرخی سرک کابل

در قسمت گوالیی که به تنگی داخل میشود به مالحظه رسید که پل متذکره  مراقبت درست آن صورت نگرفته است:

در شرایط خوب قرار نداشته. ازیکطرف درزها در رینگ آن بوجود آمده و از طرف دیگر دیوار سنگ کاری پل شکست 

مراقبت مستمر از سرک بوده و اداره برای آن کدام برنامه و نموده است. علت اساسی چنین وضعیت همانا عدم حفظ و 

 پالن منظم که تخریبات کوچک بوجوده آمده را اصالح نماید ندارد.

 یآت آن ارایه گردیده است.ئدر بخش دوم این گزارش با جز فوقتفصیل یافته ها و مالحظات 
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 معرفی مرجع تحت بررسی

ر د وتاثیر گذاری مستقیم اساسی نقش که بوده دارات دولتی کشورابین  یکی از وزارت های کلیدی فوایدعامه وزارت

ین اکل باالی تمام ابعاد زندگی بشری دارد.  وفرهنگی وبصورتتوسعه پایدار، شگوفایی اقتصادی کشور، رشد سیاسی 

 جادوایاقتصادی کشور  ادبنی برای بهبود را زیربناهای مورد ضرورت عامه مسوولیت دارد تا توجه به اهمیت آنبا وزارت 

 سازند.ایجاد وفرآهم  برای شهروندان ومعیاریمرفه مصؤن، مطمئن، زندگی 

ت ساخت مسؤولیبودجه انکشافی در سال، درحال حاضر  ینوزارت فوایدعامه به عنوان عضو اصلی سکتور زیربنا با بیشتر

عهده دارد. نقش این وزارت در پیاده سازی اهداف انکشافی وساز حفظ و مراقبت سرک های ملی ومنطقوی افغانستان را ب

 حکومت بسیار برازنده بوده و تمامی فعالیت های انکشافی آن توسط پروژه ها به انجام میرسد.

براساس دیدگاه جاللتمآب رئیس جمهور، به پنج کتگوری بصورت کل اولویت های وزارت در رابطه به ساخت سرک ها، 

 :شده استتقسیم بندی 

  )اتصال منطقوی ) سرک های بین المللی و اتصاالت مرزی 

 )اتصال ملی )سرک حلقوی افغانستان 

 )رویکرد اقتصادی به اتصال )دهلیزهای اقتصادی 

 )محو انزوای جغرافیایی محلی)سرک های والیات محروم 

 انسپورتی )سرک های حلقوی شهرهای بزرگ(سهولت حد اکثرتر 

های بالعوض  ومساعدتزیربنا ها کمک ها  واعمارفغانستان را در بخش ایجاد ااز جمله نهادهای بین المللی که حکومت 

( 1،۳مبلغ ) 2008فراهم نموده بانک انکشاف اسیایی بوده که در کنفرانس بین المللی در رابطه به أفغانستان در سال 

کمک های بیشتر باالی و این  نموده تعهد 201۳الی  2008مساعدت بیشتر را برای سالهای دالر امریکایی میلیارد 

 ، ارتباطات، زراعت وتنظیم منابع طبعی به مصرف رسیده است.فوایدعامه سکتورهای انرژی، 

برای تنظیم ومدیریت سکتور سرک و جاده واحد مشخصی در ساختار تشکیالتی خویش دارد که بنام  فوایدعامهوزارت 

دفتر تنظیم برنامه ها توسط بانک آسیایی یاد میگردد.  (Program Management Officeتنظیم برنامه ها ) واحد

بانک و برای ارتباط میان ژه ها پروغرض بهبود امور  فوایدعامهوزارت  بدر چهارچوبخش کاری تمویل میگردد. این 

و توسط بانک انکشاف  وزارت مالیه، وزارت داخله، وزارت اقتصاد و وزارت ترانسپورت ایجاد گردیده انکشاف اسیایی،

 آسیایی نظارت میگردد. 

تدارکات و متخصصین دیزاین  انجنیری، مالی، اداری، تخنیکی، های دیپارتمنتو  تنظیم برنامه ها دارای بخش هاواحد 

پروژه حفظ و   دفتر اجراء وتطبیق میگردد.این  ازطریق  فوایدعامهاکثریت پروژه ها و برنامه های وزارت میباشد که 

 توسط بانک انکشاف اسیایی تمویل و توسط واحد تنظیم برنامه ها مدیریت میگردد. آباد  -مراقبت سرک کابل جالل
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( با 2019سال ) ( الی2016( کیلومتر از سال )140به طول عمومی )جالل آباد  -ابلپروژه حفظ و مراقبت سرک ک

قرارداد ( دالر امریکایی 13,085,504.7به مبلغ مجموعی )  (Phaseشرکت ساختمانی و انجنیری مشرق در سه فاز )

  یگردد به مبلغسروبی ختم م ولسوالی کیلومتر از دروازه پلچرخی آغاز و به( 50بطول ) پروژه  فاز اول گردیده است. 

 پروژه  فاز دوم قرارداد گردیده است.  2017نومبر  ۳0الی  2017فبروری  25از تاریخ  دالر امریکایی (3,479,843.94)

ردد. ختم میگ مربوط ولسوالی قرغه یی والیت لغمان څکاکسروبی آغاز و به منطقه  ولسوالی از( کیلومتر ۳5طول )ه ب

فاز  . قرارداد گردیده است 1018اکتوبر  19 الی  2017اکتوبر  19از تاریخ ( دالر امریکایی 4,842,597.73مبلغ ) به

یمت قشامل میباشد.  ختم میگردد ننگرهار والیت به گمرکشروع و  څکاکمنطقه ( کیلومتر از 5۳.8بطول )پروژه سوم 

اغاز و به  2018جوالی  17ماه  از تاریخ  12 آناد زمانی یعم( دالر امریکایی و 4,763,062.99فاز سوم پروژه مبلغ )

 . ختم میگردد 2019جوالی  16تاریخ 

ترمیمات قسمت های تخریب شده جالل اباد  -هدف و فعالیت های اساسی پروژه حفظ و مراقبت سرکت دورانی کابل 

، ( سانتی متر5ضخامت )( به overlay، درزگیری ها، طبقه روکش قیر )داغگیری قسمت های تخریب شده، سرک

 عقد شده میباشد.  قرارداد شرایط بزرگ طبقو های کوچک  درز  ترمیم

 انتخاب موضوع تفتیش

Iمطابـــق معیار های شماره ) SSAI 3000/2.2( و )ISSAI 3100/2.4.1)  سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش

ه ک به شیوه پالنگذاری نمایند، تا اطمینان حاصل گردد)انتوسای(، مفتشین تفتیش عمکرد مکلف اند پروسه تفتیش را 

 مؤثریت ومفیدیت در نظر گرفته شده است. اقتصادیت،در اجراآت اداره 

پروژه حفظ ومراقبت سرک دورانی کابل جالل تا  ،تصمیم اتخاذ نمود بنا بر اهمیت موضوع، تفتیشاداره عالی ازینرو 

جالل  -چگونگی ترمیم و حفظ ومراقبت سرک دورانی کابل ین تفتیشا.  قرار دهد تفتیشرا از دید عملکرد مورد آباد 

ارزیابی ومشاهده عینی نموده، مشکالت ونواقص کاری پروژه را از مرحله طی مراحل قرارداد،  1۳98آباد را در سال 

 چگونگی مدیریت پروژه و حفظ ومراقبت سرک بعد از ترمیم آن تحت پوشش قرار داده است.

  تفتیشف اهدا

 صولح به منظور اجراآت اداره تحت تفتیش این تفتیش با درنظرداشت اصول اساسی اقتصادیت، موثریت و مفدیت

 ؛اهداف ذیل به راه انداخته شده است

 .ارزیابی و حصول اطمینان از طی مراحل درست پروسه تدارکاتی و قرارداد پروژه .1

 .ترمیم و حفظ و مراقبت سرکمدیریت موثر و مطلوب پروژه حصول اطمینان از  .2

 .حفظ ومراقبت سرکداشتن برنامه وپالن منظم عملیاتی برای  حصول اطمینان از .۳

 .سرک حصول اطمینان از ترمیم ساحات تخریب شده و داغگیری قسمت های تخریب شده .4

 معیارهای تفتیش

با درنظرداشت معیارهای ذیل  جالل آباد -حفظ و مراقبت پروژه سرک دورانی کابلترمیم، پروژه تفتیش عملکرد 

 انجام یافته است:
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 .فوایدعامهپالیسی حفظ و مراقبت سرکهای وزارت  .1

 تدارکات افغانستان. و طرزالعمل  قانون   .2

 (.Donor Agreementتوافق نامه حمایت مالی یا ) .۳

 قانون مالیات بر عایدات و احکام ریاست عواید وزارت مالیه.  .4

 واحد مربوطه با  با نهاد های تمویل کننده.شرایط قرارداد/ توافقنامه  .5

 .فوایدعامهرهنمود های وزارت محترم  .6

 حدود ومیتودولوژی تفتیش

تحت پوشش  1۳98طی سال را  جالل آباد-سرک دورانی کابل ومراقبتپروژه حفظ  چگونگی مدیریتاین تفتیش 

مؤظف به منظور تحقق اهداف فوق الذکر از میباشد. هیئت موثریت بودجه مصرف شده آن بیشتر روی  وتمرکزقرارداده 

تمام شیوه ها وتکنیک های ضروری ومسلکی بررسی برای جمع آوری وتحلیل معلومات که هیئت را در نیل به اهداف 

  بررسی، جمع آوری مدارک اثباتی، شواهد مناسب وکافی، نتیجه گیری وابراز نظر کمک نماید، کار گرفته است.

 ریق ذیل صورت گرفته است:جمع آوری معلومات از ط

 استعالم -

 تدویر جلسات -

 ارزیابی اسناد پروژه -

 از ساحه کاری مشاهده عینی و فزیکی -

 محدودیت های تفتیش

هیئت مؤظف در جریان تفتیش با محدودیت های رو برو گردیده که اجراآت ومیتودلوژی تفتیش را از لحاظ زمانی 

وماهیت متأثر ساخته است. از جمله عوامل که باعث گردید تا هیئت تفتیش نتواند بصورت جامع وهمه جانبه اسناد، 

 :دهدرا مورد تفتیش قرار دهند موارد ذیل تشکیل میپروژه واجراآت 

 .غیر منظم بودن سیستم فایلنگ اداره وپراگنده بودن اسناد ودوسیه های کاری اداره 

  واحد تنظمی پروژه ها وریاست سرک ها ودیگر بخش های ذیربطضعف هماهنگی بین بخش های. 

  کارمندان بخش های کاری همکاری ضعیف با مفتشین داشته، اسناد، معلومات وپاسخ های استعالم ها را به

 .موقع به هیئت تفتیش ارایه نمی نمودند
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 بخش دوم

 یافته های تفتیش
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 ۱یافته شماره 

عنوان یافته: تأخیر ارزیابی آفرها، عدم اعالن پروژه در رسانه های جمعی، ویب سایت اداره و عدم واضح 

 بودن نرخ تخمینی پروژه 

 تشریح یافته
 

( روزکاری 30، آفرها را حد اکثرالی مدت )مکلف است هئیت ارزیابی ( طرزالعمل تدارکات۳7شماره )مطابق حکم 

حسب ضرورت با ارایه دالیل موجه و پیشنهاد  ،ارزیابی وگزارش نهایی خویش را غرض منظوری به آمراعطاء ارایه نماید

عاد متذکره قابل تمدید میباشد، درصورتیکه هئیت ارزیابی و منظوری آمر اعطاء مدت ارزیابی صرف یک مرتبه الی می

هئیت ارزیابی نتواند درخالل میعاد مذکور، پروسه ارزیابی را ختم و گزارش خویش را ارایه نماید، آمر اعطا میتواند 

 درزمینه تأدیب و تغییر در ترکیب هئیت ارزیابی تصمیم اتخاذ نماید.

ویب  سایر ازطریق ویب سایت خویش ورا اعالنات تا اداره مکلف است  ،( قانون تدارکات19) ماده چهارم مطابق فقره

 .برساند به نشر نیز ،رکات ملی معرفی می گردداطرف اداره تد سایت ها که از

اداره حین تثبیت قیمت تخمینی تدارکات، از واقعبینانه ومتناسب  ،( حکم هشتم طرزالعمل تدارکات۳مطابق فقره )

بودن آن با معلومات دریافتی جدید اقتصادی وشرایط بازار اطمینان حاصل می نماید. قیمت تخمینی یکی از میعارات 

میم تصاساسی تصمیم گیری در طی مراحل پروسه های تدارکاتی می باشد، که هئیت ارزیابی وآمر عطا بر مبنای آن 

 اتخاذ مینمایند. 

اداره تحت تفتیش نتوانسته آفرهای ارائه شده را در میعاد اعتبار آفرها ارزیابی نماید،  اسناد موجود نشان میدهد که .1

( روز تاخیر صورت گرفته است. بناَ هرگونه تاخیر در ارزیابی آفرها و عدم تمدید معیاد 17۳در ارزیابی آفرها مدت )

داوطلبی باعث میگردد، تا برعالوه ضیاع وقت تدارکات مورد نیاز در در وقت معین آن اکمال اعتبار آفر و تضمین 

  نگردد که در نتیجه سکتگی در اجراأت اداره را در پی خواهد داشت و نهایتاً به عدم مصرف موثر بودجه میانجامد.

ویب سایت  اعالن داوطلبی در شر، اسناد که نشان دهنده نجالل آباد-بمالحظه قرارداد حفظ ومراقبت سرک کابل .2

 طرز العمل و. اگر قرارداد متذکره مطابق و دیگر ویب سایت ها باشد وجود نداشت و  به هیئت ارایه نگردید اداره

 و ردید،میگ تدارکاتیشفافیت پروسه باعث  میگردیددرویب سایت اداره وسایر ویب سایت ها اعالن  تدارکات قانون

رسانه های جمعی  درپروژه عدم اعالن  ازینرو،اشتراک میکردند.  در داوطلبی ترنرخ نازلبا  شرکت های دیگر ممکن

ا بنمایند و ممکن پروژه با قیمت بلند و غیر اقتصادی  کاوطلبی اشتراتا صرف دوشرکت درپروسه د گردید،باعث 

 باشد.گردیده قرارداد شرکت فعلی 

رکات وظیفه خویش را بطور درست انجام نداده و قیمت تخمینی ی در قسمت اخذ نرخ تخمینی برای تداتاداره تدارکا .3

 برای تدارکات اخذ ننموده تا از واقعبینانه بودن و اقتصادی بودن قیمت قرارداد اطمینان حاصل میگردید.
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 پاسخ مرجع

 ازاز اینکه یکتن از اعضای هئیت مؤظف درجریان ارزیابی استعفاء نمود، مقام محترم درحشو پیشنهاد دو تن  -

انجنیران این اداره را بنام نعمت اهلل مالستانی و عبد الوهاب خلیلی مؤظف ساختند تا ارزیابی را نهایی سازند و 

 ( یوم نیز میعاد ارزیابی را تمدید نمودند.15مدت )

 ندرآن زمان سایت ای ،رسیده بود ویب سایت اداره ملی تدارکات به نشر اینکه پروژه ازطریق رسانه های ملی و از -

مطابقت به رهنمود بانک انکشاف آسایی  در وسپردیم  می تا این پروژه را به نشر ،وزارت به درستی کارنمی کرد

 این پروژه درسایت تمویل کننده به دست نشرسپرده شده است

 کدام دستورالعمل خاص بابت تثبیت نرخ تخمینی وجود ندارد.بخش تنظیم برنامه ها نگاشته که  -

 

 سفارش هیئت

تنظیم برنامه ها مطابق احکام قانون تدارکات، پروسه طی مراحل قرارداد بخصوص ارزیابی آفرها را به موقع واحد  -

 اشخاص مسلکی و تخنیکی انجام دهد. طآن توس

ابق مط ندبمنظور شفافیت اجراآت، اقتصادی بودن قراردادها و تشخیص آفر نازل جوابگو مکلف ا فوایدعامه وزارت -

 .به نشر بسپارند رسانه های جمعیو سایر  ادارهطریق ویب سایت  از تدارکات را قانون تدارکات اعالن

مطابق قانون تدارکات برای تمام تدارکات و قراردادها قیمت تخمینی را اخذ و مطابق آن آفرها  فوایدعامهوزارت  -

 ارزیابی گردد.
 

 2یافته شماره 

جالل آباد طور ربعوار به -و مراقبت سرک کابل عدم ارایه گزارش از پیشرفت کارقرارداد حفظعنوان یافته:

 ملی اداره تدارکات

 تشریح یافته

مکلف است تا از پیشرفت قرارداد حفظ و  فوایدعامهمطابق شرایط قرارداد و منظوری کمیسیون تدارکات ملی، وزارت 

 .ه نمایدیربعوار به اداره تدارکات ملی گزارش ارا آباد طور - سرک کابل جاللمراقبت 

تنظیم برنامه ها و پروژه و بخصوص بخش  فوایدعامهطبق معلومات ارائه شده و بررسی اسناد نشان میدهد که وزارت 

 .جالل را طور ربعوار به اداره تدارکاتی ملی ارائه ننموده است-گزارش پیشرفت قرارداد حفظ و مراقبت سرک کابل ها

هماهنگی و عدم تطبیق طرزالعمل های وضع شده برای تطبیق عدم ارائه گزارش به تدارکات ملی نشان دهنده ضعف 

 بهتر پروژه میابشد.

در صورتیکه به شکل مستمر و دوامدار از پیشرفت کار پروژه به اداره تدارکات ملی گزارش ارائه میگردید، اداره تدارکات 

رایه ا عدم اما نسبت .نماید اتخاذ مات الزاقدام و مشکالت بوجود آمده تصامیم و نواقصها،  در رفع خالءملی میتوانست 
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 صورت گرفته 1۳98سال در ربع اخر سال  2، تسلیمی نهایی فاز اول پروژه بعد از گذشت گزارش به اداره تدارکات ملی

 و نواقص اساسی در حفظ و مراقبت آن مشاهده گردیده است.

 پاسخ مرجع

روع سال به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال میگردد. به اساس پالن ساالنه این اداره که درشاداره نگاشته است که 

جمعاً درخواست بخش های مختلف و مشاورین محترم وقتاً فوقتاً گزارشات متعدد ازطریق ایمیل ویا ازطریق وزارت بعد 

 است. توصیه و ترتیب ارسال گردیده مگر درگزارش پیشرفت کار پروژه تذکر داده نشده از

 هیئتسفارش 

ملی  تدارکاتبه اداره مطابق طرزالعمل قرارداد را  تطبیق گزارش پیشرفت ،قرارداد شرایطمطابق  برنامه هاواحد تنظیم 

نموده و در صورتیکه در تطبیق پروژه ها مشکالت مختلف وجود داشته باشد هماهنگی الزم صورت گرفته به کتباً ارایه 

 حل آن بپردازد.
 

 3یافته شماره 

  شرکت قراردادی  از پرداخت های پروژه تأمیناتعنوان یافته: عدم  وضع 

 تشریح یافته

را در تدارکاتی که در قرارداد، میعاد وارنتی،  تأمیناتاداره،  :حکم هشتادم طرزالعمل تدارکات (4و ) (1فقره )مطابق 

، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب تأمینات .گرنتی یا رفع نواقص درج باشد، از پرداخت های قراردادی وضع می نماید

تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد  وصدورنواقص  ورفعقراردادی یا ختم میعاد گرنتی، وارنتی 

 میگردد.

به جانب شرکت  بمالحظه رسید که از   باالثر بازرسی حواله های نقدی بابت پرداخت فیصدی پیشرفت کاردر حالیکه 

از پرداخت های پروژه نشان دهنده ضعف  تأمیناتعدم وضع  است. وضع نگردیده تأمینات شرکت قراردادیانوایس های 

 أمیناتتوضع نگردد اداره تدارکاتی نسبت اینکه  تأمیناتکنترل های مالی و مدیریتی مسوولین میباشد. در صورتیکه 

امکان دارد ه نمی تواند قراردادی را ملزم به رفع نواقص بعد از تکمیل قرارداد نماید. همچنان، پروژه را وضع ننمود

که این موضوع سبب  اصالح ننماید و نواقص بوجود آمده در جریان معیاد ورانتی بعد از تکمیل قراردادنیز قراردادی 

 میگردد که به اداره تدارکاتی خساره وارد و منابع عامه بصورت اقتصادی و موثر استفاده صورت نگیرد.

 پاسخ مرجع

( قرار داد مالک پروژه حق دارد از 55( در ارتباط به موضوع تحریر داشته اندکه: به اساس  ماده )PMOریاست محترم )

کم شده دو باره پرداخت گردیده  تأمینات( %5نموده و بعد از ختم ساختمان پروژه ) را کم تأمینات( پول %10هر بل )

 .( متباقی آن بعد از ختم دوره رفع نواقص که مدت آن یکسال می باشد، بعد از تسلیمی نهایی پرداخت میگردد%5و )
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 هیئت سفارش

را مطابق احکام طرزالعمل تدارکات و محاسبه نقدی از پرداخت های شرکت  تأمیناتسفارش میگردد تا اداره تدارکاتی 

 مطابق شرایط مشخصو اد گرنتی و ورنتی نواقص بوجود آمده در پروژه رفع یعهای قراردادی وضع نماید و بعد مطابق م

رکت ش تأمیناتدوباره مسترد نمایند. در صورت عدم رفع نواقص توسط شرکت قراردادی مصرف نواقص از پول  تأمینات

 وضع گردد.
 

 ۴یافته شماره 

 عدم شامل ساختن آن در پالن ،درنظر گرفتن بودجه کافی برای حفظ و مراقبت فاز اول پروژه عدمعنوان یافته: 

 و عدم حفظ و مراقبت آن عملیاتی

 یافتهتشریح 

رک از س میبایستباوجود اینکه مبالغ هنگفت پولی باالی اعمار سرک ها و جاده ها در افغانستان به مصرف رسیده و 

حفظ و مراقبت درست و به اساس یک پالن عملیاتی و برنامه مشخص بادر نظرداشت بودجه مشخص های اعمار شده 

 جلوگیری به عمل می آمد.از تخریب و از بین رفتن جاده ها صورت میگرفت تا 

درحالیکه یافته های تفتیش نشان میدهد که از یکطرف هماهنگی الزم بین واحد تنظیم برنامه ها و بخش مدیریت 

-سرک ها و دیگر بخش ها وجود ندارد، از طرف دیگر سرک کابل

بعد از حفظ ومراقبت که توسط شرکت قراردادی  جالل آباد

( سال شامل پالن نظارت حفظ و مراقبت 2صورت گرفته الی )

سرک ها نگردیده و بودجه نیز برای آن در نظر گرفته نشده است 

که نشان میدهد اجراآت و برنامه ها بصورت درست در اداره تنظیم 

بخش اول و سازماندهی نگردیده است. یکی از عوامل که برای 

پروژه بودجه حفظ و مراقبت اختصاص داده نشده و نیز شامل 

توسط واحد برنامه ها به بخش های  از شرکت قراردادی پالن حفظ و مراقبت نگردیده است همانا عدم تسلیمی پروژه

  میباشد. آن ذیربط

 شدن بعد از سپری مشکالت و نواقص( مورد 1۳در پروژه با وجود ) کهریاست سرک ها در پاسخ استعالم هیئت نگاشته 

 از صورتواحد تنظمیم برنامه ها تسلیم داده شده ولی بخش مربوطه  به ریاستپروژه  از ختم قرارداد یک و نیم سال

 هیئت ارائه نتوانست. به دسترس را تسلیمی نهایی آن اسناد 

 پاسخ مرجع

 :تحریرداشته اندکه در رابطه عدم حفظ و مراقبت پروژه و عدم درنظر گرفتن تخصیص بودجه ها سرک ریاست

 .است نگردیده نظارت ( میباشد، سرک متذکره شامل لستPMOجالل آباد تحت کار ریاست ) -سرک کابل  -
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 .است ازینکه الی اکنون پروژه تسلیمی نهایی نگردیده بودجه برای حفظ ومراقبت آن در نظر گرفته نشده -
 

 هیئتسفارش 

سرک ها سیستم و دیتابس مشخص را ایجاد نموده و تمام  به منظور حفظ و مراقبت دوامدار فوایدعامهوزارت  -

جهت  سرک ها را شامل آن سازند. برای چگونگی حفظ و مراقبت آن میکانیزم های مشخص وضع و بودجه مناسب

 آن در نظر گیرند.حفظ و مراقبت 

کمبودات مکلفیت های مندرج قرارداد را باالی شرکت قراردادی  تمام نواقص و فوایدعامهبخش های ذیربط وزارت  -

( مورد فوق میباشد اکمال نمایند. هکذا تخریبات کنار سرک که در اثر انتقال شبکه فایبر نوری وارد 1۳که شامل )

 گردیده رسیدگی صورت گیرد تا از تخریبات بیشتر سرک جلوگیری به عمل آید.

 

 5یافته شماره 

اثر پروژه را مت و مصؤنیت عدم در نظر گرفتن و رسیدگی به عوامل، مشکالت و فکتورهای که پایداریعنوان یافته: 

 سبب میگردد تا سرک در کوتا المدت تخریب گرددساخته و 

 تشریح یافته

تا به تمام عوامل که سبب بمنظور مصؤن بودن سرک و اینکه سرک اعمار شده در کوتاه مدت تخریب نگردد الزم است 

به آن رسیدگی صورت  در مرحله تطبیق پروژه و در نظر گرفته شود در مرحله دیزاین پروژه تخریب سرک میگردد

بوده و اداره مکلف است تا به عوامل که سبب  فوایدعامهحفظ ومراقبت سرک ها از جمله وظایف اساسی وزارت گیرد. 

ه ب آمدبعمل  جالل آباد -دورانی کابلسرک  از درحالیکه مشاهده عینی کهتخریب سرک میگردد رسیدگی نماید. 

 متعدد دیگری نیز در عوامل که باعث تخریب سرک میگردد، اقلیمی ومشکالت امنیتی  عالوه بر مشاهده رسید که

 که ذیالَ به آن اشاره میگردد. نقش داشته تخریب سرک

مشاهده عینی که از سرک اعمار شده صورت گرفت به مالحظه  :توسط مردم برای اعمار دکاکین غصب حریم سرک  .1

 ، آب باالی بعضیمنظم در نظر گرفته نشده سیستم ترافیک حریم سرک توسط مردم غصب گردیده، رسید که

ث باع پل چرخی تنگی مسوولین دکان ها آب پاشی باالی سرک توسطتجمع نموده و  قسمت های سرک اعمار شده

 گردیده است.تخریب  سرک اسفالتی 
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بب که س رفتهصورت گفروریختن سنگ های بزرگ  عهچندین واق وتوجه صورت نگرفته  سنگ های دوطرفه سرک .2

فرورختن امکان  دارد و پایدار قرار سنگهای زیاد در قسمت های دامنه کوه در حالت نا سرک گردیده است. تخریب

دارد. همچنان، یک قسمت از سرک فاز اول به اثر لغزش  عواقب ناگوار را در قبال وجود دارد کهدر موسم بارانی آن 

 کامال تخریب و دیوار استنادی آن تخریب گردیده است. سنگ

 

پلچک های موجود در مسیر سرک پلچک های موجود مسیر سرک مسدود و پاک کاری صورت نگرفته است:  .۳

 به اثر جریانات کامالً  ،به قسمت های دیگر آن اعمار گردیده بود منظور جریان آب از یک قسمت سرککه به ماهیپر

ه مسدود گردید ، ریگ و خاک و یا هم توسط اشخاص زورگو به اثر ایجاد پمپ ستیشن های تیلسیل از سنگ ریزه

سبب گردیده تا آب های کوه  این موضوع .که ساحه پلچک ناپدید گردیده است قابلیت انتقال آب را ندارند و اصالً

 .به مرور زمان باعث از بین بردن طبقات اساسی سرک میگردد از سطح سرک عبور نموده که در بدنه سرک جذب و

 

که در کنار سرک متذکره موقعیت دارد، کرش آن به ش پالنت موجود در مقابل حبیب شینواری پمپ تیل، کر .4

آن با تایر موتر، باعث تخریب سطح سرک و قسمت های کناری آن قسمت های عبوری سرک ریخته و از اثر تصادم 

موجود در همین ساحه کامالً تهی گردیده که در موسم بارانی آب در  همچنان عقب دیوارهای استنادی میگردد.
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عقب آن تجمع می نماید و به مرور زمان در بدنه سرک نفوذ نموده، باعث تخریب بدنه سرک میگردد. در این زمینه  

  نوع اقدامی ننموده اند. چهی فوایدعامهریاست محترم حفظ و مراقبت زون کابل وزارت محترم 

 

 Amarican(AASHTO)مطابق استندرد رفت وآمد وسایط بلند تناژ، مغایر استندرد های تعیین شده باالی سرک: .5

Officials  and TransportationAssociation of State Highway ( 12، بار معین)  .تن در نظر گرفته شده است

( تن بار رفت و 25با داشتن )در جریان کنترول عینی به مشاهده رسید که تعدادی از وسایط بلند تناژ،  درحالیکه

مشاهده عینی از سرک صورت گرفت به ید. آاین موضوع باعث گردیده تا موج های در سرک بوجود  دارند.آمد 

( متر مربع 31( به مساحت )200+31در فاز اول، ساحه تنگی در موقعیت )یک قسمت از سرک مشاهده رسید که از 

که علت اساسی آن هم کیفیت ضعیف اعمار سرک و رفت و آمد وسایط  بعد از حفظ و مراقبت موج ها ایجاد گردیده

  بلند تناژ نسبت باالتر از معیارهای وضع شده میباشد.

 

سرک صورت گرفت به مالحظه رسید که در بعضی قسمت  که از: مشاهده عینی عدم موجودیت جویهای کنار سرک .6

و یا هم اگر  تا از جمع شدن آب روی سطح سرک جلوگیری نمایدهای سرک اصالَ جوی کنار جاده وجود ندارد 

مملو از خاک، ریگ و سنگ ریزه گردیده است. عدم موجودیت  وجود دارد نسبت عدم حفظ و مراقبت آنهم جوی 

  به اثر مرور زمان در بدنه سرک نفوذ نموده و در کوتا مدت باعث تخریب سرک میگردد. جوی های کنار جاده
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 هیئتسفارش 

اقدام نمایند تا از  گردیدهغصب که توسط مردم  ساحه سرک محل پلچرخیبه که  مسوولیت دارد فوایدعامهوزارت  -

اسفالت سرک را تخیریب  یکطرف ساحه سرک استفاده شخصی صورت نگیرد و از طرف دیگر از تجمع آب که

  میسازد جلوگیری به عمل آید.

در قسمت های دامنه کوه در حالت نا پایدار تا به سنگ های که مکلفیت دارد  فوایدعامهبخش های مربطه وزارت  -

باعث تخریب سرک و عواقب ناگوار مالی و انسانی بجود میاورد به قرار دارد و امکان فرورختن آن در موسم بارانی 

 یک برنامه و پالن منظم رسیدگی نماید. اساس

مکلف است تا تمام پلچک های موجود در مسیر سرک که باالثر سیالب ها و عدم حفظ و مراقبت  فوایدعامهوزارت  -

 به اساس یک پالن منظم پاک کاری صورت گیرد.آن مسدود گردیده 

کرش  برای حفظ و مراقبت سالم سرک مکلف است تا در هماهنگی با وزارت معادن و پطرولیم فوایدعامهوزارت  -

 و فعالیت آنها سبب تخریب سرک میگردد جلوگیری به عمل آید. سرک فعالیت دارد مسیرکه در  های پالنت

ری به عمل آورد. بخش وسایط باالتر از معیار تعین شده جلوگی عبور و مرورمسوولیت دارند تا از  فوایدعامهوزارت  -

 و اجازه دهی وسایط بلند تناژ بصورت نظارتی اداره مسوولیت دارد تا از چگونگی کارکرد بخش مربوط به اندازه گیری

مستمر نظارت به عمل آورده و به اساس یک میکانیزم مشخص از عبور وسایط بلند تناژ که سبب تخریب سرک 

 میگردد جلوگیری به عمل آید.

پایداری طویل المدت سرک باید جوی های موجود کنار سرک را پاک کاری و در محالت پورت برای وزارت ترانس -

 مسیر سرک که جوی برای عبور آب در نظر گرفته نشده و سبب تخریب سرک میگردد در نظر گرفته شود.
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 6یافته شماره 

رار مناسب قنا  در وضعیت  جالل آباد-سرک کابل پلچرخی پل موجود در ساحه گوالیی تنگی عنوان یافته: 

 حفظ و مراقبت درست آن صورت نگرفته است، ترمیم، دارد

 تشریح یافته

ی مسیر سرک که باالی دریا اعمار میگردد جهت وصل سرک و عبور و مرور وسایط حفظ و مراقبت پلچک ها و پل ها

گیرد تا تخریب آن که باعث مسدود شدن سرک برای مدت مهم بوده و باید از آن بشکل مستمر حفظ و مراقبت صورت 

 طوالنی میگردد جلوگیری به عمل آید.

ل موجود در قسمت گوالیی که به تنگی پدرحالیکه هیئت موظف از 

 مشاهده به عمل آورد و به مالحظه رسید که پل متذکره داخل میشود

آن بوجود آمده  رینگ در درزها . ازیکطرفداشتهدر شرایط خوب قرار ن

 . علت اساسیو از طرف دیگر دیوار سنگ کاری پل شکست نموده است

و اداره  چنین وضعیت همانا عدم حفظ و مراقبت مستمر از سرک بوده

برای آن کدام برنامه و پالن منظم که تخریبات کوچک بوجوده آمده را 

 اصالح نماید ندارد.

صورت نگیرد و پالن منظم جهت ترمیم آن روی دست گرفته  ترمیم و حفظ و مراقبت آن توجه الزم برای کهدر صورت

، در موسم بارانی و بلند رفتن سطح آب باعث تخریب پل متذکره خواهد گردید و در آنصورت ممکن هفته ها، راه نشود

  ینه بوجود آید.شده و مشکالت جدی در زمبروی ترافیک مسدود گردد و باعث عدم رفت و برگشت به والیات 
 

 هیئتسفارش 

 مشکالت موجود پل رسیدگی وبه گیرندپل متذکره بودجه مشخص در نظر  ومراقبت وحفظترمیم  برای فوایدعامهوزارت 

 نماید.

 7یافته شماره 

حین اجرای کار حفظ و مراقبت  مطابق شرایط قرارداد محافظت ترافیکی مواردعدم رعایت عنوان یافته: 

 پروژه 

 اول:مالحظه 

ت ، عبور و مرور وسایط و برای اینکه کیفیطبق شرایط قرارداد، شرکت قراردادی مکلف است تا بمنظور مصؤنیت ترافیک

کار متاثر نگردد راه های موقت ترافیک ایجاد نمایند و الی تکمیل کار همان محل وسایط از راه موقت عبور و مرور 

 نمایند.
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جالل آباد و تطبیق برآورد اولیه  -از فاز سوم پروژه حفظ و مراقبت سرک کابل که عینی به اساس مشاهدهدرحالیکه، 

مصؤنیت ترافیک، کنترول و ایجاد مسیر راه مؤقت به شمول ( برآورد اولیه A-108رسید که شماره ) مالحظهدر ساحه به 

 Traffic safety control  and providingمؤقتبرای ترافیک و نیز مراقبت سرک جدید و سرک موجوده طور 

temporary road diversions for traffic and maintenance of new and existing service road 

diversions در  ایجاد نشده و وسایط ها مردم و موتر است. راه های موقت برای عبور و مرور کامالً رعایت نگردیده

( 45000آن که مبلغ ) بودجه در نظر گرفته شده برایبنأ قرارداد رعایت نگردیده است.  شرایط و ساحه کاری داخل

 به شرکت قراردادی قابل پرداخت نمی باشد. یگردددالر امریکائی م
 

 

 در فاز سوم پروژه Deep patchو  Surface patchمالحظه دوم: عدم رعایت 

، B112 ،109، 101( از شماره های )Surface patchو  Deep patchبه مشاهده رسید که ) پروژه در فاز سوم

108 ،109 ،107 ،102 ،11B ،108 ،109 ،107 ،102بنأ پول  صورت نگرفته است. کار طرح پروژه ( برآورد اولیه

به شرکت محترم ساختمانی مشرق انجنیری قابل مجرایی   ( دالر امریکایی میباشد،53217مجموعی آن که مبلغ )

 نمیباشد.
 

 پاسخ مرجع

( برای ساحات در نظر گرفته شده بود که امکانات موجودیت Deep patchو  Surface patchاحجام ) در فاز سوم

تخریبات به عمق کامل فرش سرک را امکان پذیر میساخت. لذا حین اجرای کار احجام متذکره ضرورت نگردیده و 

 امریکایی از بل نهایی وضع میگردد.( دالر 5۳217پرداخت آن به قرار دادی صورت نگرفته است. تمام مقدار مبلغ )
 

 جالل آباد-پروژه کابل مالحظه سوم: عدم باز سازی تونل در فاز سوم

( دالر امریکایی در بودجه پروژه درنظر گرفته شده 59640اسناد موجود نشان میدهد که برای بازسازی تونل مبلغ )

 روژهپ فاز سومیت ها پرداخت میگردد. اما قسمیکه از بعد از اجرای مکلف است و طبق شرایط قرارداد به شرکت قراردادی

  بازسازی تونل صورت نگرفته است.رسید که  مالحظه به مشاهده صورت گرفت
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 پاسخ مرجع

تونل درونته در زمان سروی نسبتاً تخریب گردیده بود به همین دلیل ترمیمات الزم برای آن در نظر گرفته شد. 

آباد فاز سوم در تدارکات قرارداشت، شاروالی جالل آباد یک سلسله ترمیمات را درقسمت جالل  -درجریانیکه پروژه کابل

تونل انجام داد. تاکنون به قراردادی اجازه کار در قسمت تونل داده نشده و بودیجه آن به قراردادی پرداخت نشده و از 

 بل نهای وضع میگردد.
 

 سفارش هیئت

( دالر امریکایی نسبت کم کاری مطابق شرایط قرارداد قابل 45000)سفارش میگردد از شرکت قراردادی مبلغ  -

 پرداخت نبوده، در صورتیکه پول به شرکت قراردادی از درک اقالم فوق پرداخت گردیده باشد، تحصیل گردد.

اقالم مالحظه دوم و مطابق شرایط قرارداد قابل  نسبت کم کاری امریکایی( 5۳،217به شرکت قرارادادی مبلغ ) -

 در صورتیکه پول به شرکت قراردادی از درک اقالم فوق پرداخت گردیده باشد، تحصیل گردد. اخت نبوده،پرد

( دالر امریکایی نسبت کم کاری اقالم مالحظه سوم و مطابق شرایط قرارداد 59،640به شرکت قرارادادی مبلغ ) -

 فوق پرداخت گردیده باشد، تحصیل گردد.در صورتیکه پول به شرکت قراردادی از درک اقالم  قابل پرداخت نبوده،

 8یافته شماره 

 حفظ ومراقبت سرک کابلترمیم،  عنوان یافته: عدم  موجودیت نورم و معیار جهت تعیین میعاد کاری پروژه 

 جالل آباد در مطابقت با الیحه طاقت کار –

 تشریح یافته

سازی و حفظ و مراقبت آن مهم و اساسی به شمار در نظر گرفتن الیحه طاقت کار و تطبیق آن برای پروژه های سرک 

ارزیابی گردد و به صورت مؤثر تطبیق گردد سبب میگردد  میرود. در صورتیکه الیحه طاقت کار بصورت درست تحلیل و

 تا اهداف تعین شده پروژه با استفاده از منابع کم بدست آورد و پایداری پروژه طویل المدت باشد.

جالل آباد نورم معین معیاد کار قرارداد حفظ ومراقبت در نظر  -ظ ومراقبت سرک دورانی کابلدر حالیکه در پروژه حف

مواد ساختمان  ( ازالیحه طاقت کار وPMOگرفته نشده است که علت آن هم همانا عدم آگاهی مسوولین ریاست )

 میباشد.

 پاسخ مرجع

( راجع به معیار و نورم مشخص درمورد تعیین PMOبخش های مربوطه در رابطه به موضوع تحریردادشته اند که دفتر )

 میعاد کاری حفظ و مراقبت سرک وجود ندارد.
 

 سفارش هیئت

بمنظور موثریت کار ومصرف موثر منابع، واحد تنظیم برنامه ها الیحه طاقت کار را در پروژه های ساختمانی مد نظرداشته 

بت را عملی نموده تا شاخص مؤثریت و مفیدیت در اجراآت و در حین تطبیق پروسه قراردادهای ساختمانی، حفظ ومراق

 تحقق یابد. 
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 9یافته شماره 

برای حفظ و  جالل آباد -عدم موجودیت میکانیزم جهت جمع آوری عواید حق العبور سرک کابل عنوان یافته:  

 مراقبت جاده 

 تشریح یافته

شرایط فعلی و وضعیت اقتصادی کشور و برای اینکه برای حفظ و مراقبت سرک ها و جاده های عمومی با درنظرداشت 

حکومت بتواند بودجه الزم و مناسب را جهت حفظ و مراقبت سرک ها در اختیار داشته باشد الزم است تا حق العبور 

جالل آباد از موترها به اساس یک میکانیزم مشخص جمع آوری و از آن برای  -برای حفظ و مراقبت سرک دورانی کابل

 راقبت سرک ها استفاده گردد.حفظ و م

برای پایداری سرک دورانی اعمار شده و استفاده از  فوایدعامهبه اساس معلومات ارایه شده به مالحظه رسید که وزارت 

آن برای طویل المدت پالن و میکانیزم جمع آوری حق العبور از موتر ها به تفکیک تناژ و نوعیت وسایط بخاطرحفظ و 

عدم جستجو و در نظر گرفتن منابع برای حفظ و مراقبت سرک باعث میگردد تا سرک های اعمار  مراقبت سرک  ندارد.

تسهیل روند تجارت و عواید شده بدون داشتن پالن های عملیاتی موثر و بودجه کافی در زمان کوتاه مدت تخریب، 

وم است که دولت نسبت کسربودجه، . چنانچه معلدولت متاثر گردد و مصارف دولت برای احیاء مجدد آن اکتفا ننمایند

 نمی تواند همه ساله برای حفظ و مراقبت سرکهای ملی کشور بودجه الزم را در نظر گیرد. 

 یکی از سیستم های موثر برای جمع آوری شفاف حق العبور و سایط سیستم الکترونیک حق العبور به نظر میرسد.

عنوان بخشی از حمل و نقل که از وجود تجارت الکترونیکی و گسترش سیستم پرداخت حق العبور بطور الکترونیکی به 

شبکه های بانکی و مؤسسات مالی بی بهره نمانده و با استفاده از مزیت تکنالوژی مخابره بین وسیله نقلیه و شاهراه و 

ز راه و سرمایه حذف وجوه فزیکی )پول( از عرصه تجارت حمل و نقل برای انجام یک داد و ستد بین استفاده کننده ا

 ELECTRONIC TOLL) پرداخت حق العبور الکترونیکی .گذاران بخش حمل و نقل به عرصه عمل وارد شده است

COLLECTION)   یک روش برای اخذ حق العبور شاهراه ها است، این سیستم برعالوه استفاده آن در شاهراه ها بلکه

ای طرح ترافیک و برای دریافت مبالغ طرح ترافیک نیز استفاده برای اخذ حق العبور، در مناطق شهری نیز برای محل ه

 میشود.
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سیستم جمع آوری الکترونیکی حق العبور از سرک به سرعت در حال تبدیل شدن به محبوبترین روش برای عبور و 

ر غرفه ها در سابق مردم برای جمع آوری حق العبور از سرک د .مرور مسافران و پرداخت حق العبور در شاهراه ها است

 . کنار سرک  روز ها نشسته بودند و پول نقد که احتمال فساد در آن متصور بود، جمع آوری میگردید

در مرکز و والیات کشور از همچو سیستم استفاده نماید، تمام مصارف حفظ و مراقبت  فوایدعامهدر صورتیکه وزارت 

سرکهای افغانستان از طریق همین سیستم جمع آوری و پرداخت خواهد شد، ایجاد این سیستم نظر به شرایط کنونی 

 به شکل م و اجرای آنافغانستان، ممکن یک اندازه مشکالت را در قبال داشته باشد، اما در کل ایجاد چنین سیست

اساسی ما را قادر میسازد که به منظور حفظ و مراقبت شاهراه ها و سرکهای داخل شهر های خود از کشور های خارجی 

زیرا عوایدیکه از وسایط ترانسپورتی جمع آوری میشود، به راحتی میتواند حفظ و مراقبت دورانی سرک  .کمک نگیریم

مقدار پول را به منظور بازسازی اساسی بعضی قسمت های سرک ذخیره خواهیم  ها را تکافو و در ضمن ساالنه یک

همانا  نمود، که اجراآت متذکره از یک طرف باعث جمع آوری بجا و درست عواید گردیده و از جانب هم سرکها، که

ظ ت به منظور حفطوریکه دیده میشود، ساالنه یک مقدار پول هنگف .دارایی عامه مردم افغانستان است حفظ خواهد شد

و مراقبت سرکهای افغانستان به مصرف میرسد، ولی باز هم تمام سرک های افغانستان در شرایط خوبی قرار ندارد و 

علت اساسی آن عدم یک سیستم و پالن منظم به منظور حفظ و مراقبت سرکها و عدم توجه به راه حل های اساسی 

 مشکالت و چالش های موجود میباشد.

 پاسخ مرجع

 .سرک را نداریم و حق العبور جمع آوری عوایدبرای  کدام مکانیزم اند که در رابطه  ها تحریرداشته ریاست سرک درمورد

 

 هیئتسفارش 

جالل آباد  بصورت مستمر حفظ و مراقبت نماید الزم است تا اوالَ یک  -برای اینکه اداره بتواند از سرک دورانی کابل

العبور با هماهنگی وزارت مالیه تنظیم و بعد به اساس آن حق العبور از موتر ها به تفکیک میکانیزم برای جمع آوری حق 

 تناژ و نوعیت وسایط بخاطرحفظ و مراقبت سرکها جمع آوری نمایند.
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 بخش سوم

 

پاسخ مرجع و 

 نتیجه گیری
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 پاسخ مرجع

با محترم  29/05/1۳98( مؤرخ ۳1بعد از  تکمیل پروسه بررسی، تأییدی پیش نویس گزارش، ذریعه استعالم شماره )

شریک گردید و بعد از مطالعه و ارزیابی  (PMO)عبدالمجید قاری زاده رئیس تنظیم برنامه های بانک انکشاف آسیایی 

سلسله خالء ها و کمبودی های که در پروژه متذکره موجود یک وی همچنان افزود که مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت. 

از انکشاف آن جلوگیری صورت گرفته است که این خود بر تقویت پروژه ها نقش  مفتشینبوده، با ارایه نظریات اصالحی 

 برای بهبود اجراآت دانستند.را گام مهم  تفتیشنظریات و سفارشهای  مربوطهبارز و مؤثر دارد و ریاست 

ا ر تفتیشعملکرد، اظهار سپاس و امتنان نموده، نظریات و سفارشهای  تفتیشاز اجرای پروسه  تنظیم برنامه ها ریاست

 در جهت رشد و انکشاف فعالیت ها و ارتقای سطح مهارت های مسلکی و مدیریتی کارمندان مؤثر و سودمند میداند.

 های مربوطه نیز در مورد اخذ گردیده است.ضمناً پیرامون یافته ها و مشاهدات بررسی، نظر موافق بخش 

 

 گیری تفتیشنتیجه 

مطابق به  ان وانکشافتعیین کننده دارد  شبه عنوان یکی از سکتورهای زیربنایی در رشد اقتصاد کشور، نق فوایدعامه

 وایدعامهفمشکالت اساسی که در سکتور در بخش ترانزیت أموال تجارتی موثر واقع گردد.  المللی میتواند معیارهای بین

اف پولی باالی اعمار سرک ها به مصرف رسیده ولی به اثر بی توجهی واحدهای ذیربط، زوجود دارد اینست که بودجه گ

ین بودن کیفیت مواد ساختمانی و عدم حفظ و مراقبت مستمر از جاده ها باعث گردیده تا در سرک های اعمار شده ئپا

 دد.  هرگاه درقسمت حفظ ومراقبت وترمیم سرک ها توجه جدی نشود، بیشتر جاده های اعمار شدهدوباره تخریب گر

 در زمان کوتاه تخریب خواهد گردید.

رداخت پروژه از پ تأمیناتارزیابی آفر های پروژه در وقت مناسب آن صورت نگرفته،  یافته های تفتیش نشان میدهد که

های صورت گرفته وضع نگردیده، گزارش دهی پروژه بصورت درست صورت نگرفته است. عالوه بر آن، فاز اول بعد از 

گذشت در حدود یک و نیم سال از ختم معیاد قرارداد توسط شرکت قراردادی به بخش تنظیم برنامه ها تسلیم داده 

نامه ها به ریاست سرک ها تسلیم نشده از همان خاطر سرک دورانی شده است. ازینکه پروژه توسط بخش تنظیم بر

 جالل آباد شامل پالن حفظ و مراقبت وزارت نگردیده است.-کابل

حفظ و مراقبت درست سرک به مالحظه رسید که همچنان، مشاهده عینی که توسط هیئت تفتیش صورت گرفت 

رزهای دفتیش به نظر رسید که باعث تخریب سرک میگردد. عوامل و متغیر های متعدد در جریان ت صورت نگرفته است.

، پاک کاری سرک در بعضی ساحات تخریب گردیده ، اسفالتنگردیده داغگیریبصورت درست  مسیر سرک موجود

در است. الزم صورت نگرفته  میگردد توجهجویچه های کنار سرک، پلچک ها و سایر عوامل که باعث تخریب سرک 

 اعمار گردیده که از یکطرف سببکه در برخی ساحات باالی سرک اسفالت شده دکاکین  رسیدبه مالحظه مسیر سرک 
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احتمال تخریب سرک را بیشتر  استفاده دوامدار آب و مشکالت ترافیکی گردیده و از طرف دیگر کم عرض شدن سرک

 میسازد.

ل آباد جال -سرک دورانی سرک کابلبناَ چنین میتوان نتیجه گیری کرد که بودجه و پول گزاف باالی حفظ و مراقبت 

به مصرف رسیده ولی به اندازه پول مصرف شده اجراآت صورت گرفته موثر به نظر نمی رسد. اداره از لحاظ مدیریتی 

تنظیم برنامه ها و پروژه های سرک سازی مشکالت و نواقص داشته و ضعف هماهنگی کاری بین واحد های زیربط اداره 

رست ارائه گردیده است بشکل دنتوانسته به مشکالت و نواقص که در بخش یافته های تفتیش  به نظر میرسد که اداره

 رسیدگی نماید.
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