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 انرژی و آبوزارت  تفتیش عملکرد  فشرده نتایج گزارش

 

  مقدمه

لکرد های سیستم شفاف و کارا از جمله فرآیندی مهم و ارزنده در جهت رشد و انکشاف فعالیت ها و عم

وجود مد، در سطح ادارات دولتی کشور مشکالت و چالش های متعددی در سیستم ها به حساب می روارات اد

در امورات و  ثر و کارا باعث می گردد تا نتایج عرضه خدمات تحت شعاع قرار گیرد وؤمی باشد، نبود سیستم م

 ثیرات منفی به میان آید.أعرضه خدمات نهاد ها ت

ی تصمیم راه سیستم های ادارات دولت موضوع وچالش های موجود فرااداره عالی تفتیش بنابرحساسیت 

اقتصادیت  )را ازدید تفتیش عملکرد  منابع بشری وزارت انرژی وآباتخاذ نمود تا سیستم تدارکات وسیستم 

 1394لی ا 1392 هایاین تفتیش فعالیت ها وعملکردهای سال ،، مفیدیت ومؤثریت ( مورد بازرسی قرار دهد

الصه خکه  ،اساسی آن روی سیستم تدارکات وسیستم منابع بشری میباشد تمرکز شش قرارداده ورا تحت پو

 ست:ارده دراین بخش بازتاب یافته واهداف تفتیش عملکرد به شکل فش یافته ها، مشاهدات، سفارش ها
 

 تفتیش عملکرد بمنظورتحقق اهداف ذیل براه انداخته شده است:

 اقتصادی منابع مالی. و مؤثر ی استفاده مفید،بازرسی وحصول اطمینان ازچگونگ 

 . حصول اطمینان ازمؤثریت ومفیدیت سیستم تدارکات وسیستم منابع بشری 

 . ارزیابی مؤثریت مدیریت منابع بشری دربخش تدارکات 

 بشری. در بخش تدارکات و منابعکارکرد میکانیزم تفتیش داخلی  بررسی  

 منابع بشری سیستم وتدارکات  نهاد تحت بازرسی واهداف سیستم مختصرفی معر

 درتوسعه یومصرف تولیدی نیروی منحیث برق انرژی ،بوده دولت سکتوری های نهاد از یکی وآب انرژی وزارت

 حیاتی مهم ماده منحیث نیز وآب می نماید ءایفا را ارزنده رول اجتماعی خدمات وعرضه ملی اقتصاد وانکشاف

م منابع اهداف اساسی تدارکات وسیست .دارد کننده تعین رول جامعه واقتصادی اجتماعی گی زنده روند در

 بشری بالترتیب قرارذیل میباشد:

I.   کات ایجاد سیستم شفاف تدارکاتی، تأمین مؤثریت واقتصادیت حین تدار   :تدارکات سیستم اهداف

 .مام قراردادیان میباشدخدمات وفراهم نمودن زمینه اشتراک برای ت اجناس،

II.   توان های جمعی کارکنان سازمان است که میحصول نتایج مطلوب از تالش  :اهداف سیستم منابع بشری

 :به صورت زیر آن را بیان نمود
 .تأمین نیروی انسانی با حداقل هزینه 

 های افراد.پرورش و توسعه استعدادها و مهارت 

 معنوی و  تأمین احتیاجات مادی و، روابط مطلوب بین آنان حفظ و نگهداری نیروهای الیق و ایجاد

های سازمان ایجاد هدفسویی الزم بین اهداف شخصی آنها جلب رضایت پرسونل بطوری که هم

 .گردد
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 وزارت انرژی وآب در  از نتایج بازرسیعمده ء تفتیش ی خالصه یافته ها

 

 
 

 

ک کشور انکشاف اقتصادی و قدرت به کار اندازی سرمایه ی مصرف بودجه انکشافی نشان دهنده رشد و بودجه . 1

عدم و، کنترول داخلی ضعف مدیریت در سیستم تدارکاتبدلیل  آب انرژی ورم وزارت محت، می باشد

حترم مالیه ازمنابع مالی )بودجه( که وزارت منتواسته  در تطبیق پروژه ها، ارزیابی اجرای نظارت و

، ایدن قرارداده است، استفاده اعظمی نمدراختیار شا 1394الی 1392دربخش انکشافی طی سالهای 

 دهءشبودجه منظور ( از مجموع 52%) 1394( و در سال  65%) 1393در سال  ،(46%) 1392ل در سا چنانچه

 وزارت 1394و1393عادی طی سالهای  بودجه مصرف دربخش .برساندسته به مصرف ننتوا انکشافی را

 .را نشان میدهد یبهبود یی تا اندارهوضعیت متفاوت داشته و 

 قابل مالحظه میباشد( ،گزارش )تفصیل موضوع دربخش دوم                             
 

 1394 الی 1392 سالهایمرور و تجدید  نظر روی پالن راهبردی یک روند دینامیک می باشد، طی      پالن راهبردی   .2

 وتجدید رورم نیز را قبل  سالهای راتیژیکاست پالن و بوده ژیکیاسترات پالن فاقد بو آ انرژی وزارت

 تنها نه تهگذش های وبرنامه ازاستراتیژی واستفاده جدید استراتیژی چنانچه نداشتن .است ننموده نظر

هداف تحقق ا راستای در مانی مسؤولین عقب زمینه بلکه ،نکرده کمک اهداف بردن دربلند را مرجع

 نموده است. فراهم  تعین شده را

 1392 سالهای ولی طی گردیده، ترتیبقبالً ( 1391 – 13۸۷) سکتور انرژی استراتیژی 

رت استراتیژی جدید ترتیب نگردیده و روی استراتیژی قبلی نیز تجدید نظر صو 1394الی

  نگرفته است.

 ( 1391 – 13۸۷استراتیژی سکتور آب ) 1394 الی 1392 سالهای وطی شده ترتیبقباًل 

 بلیق استراتیژی اساس به فعالًو تجدید نظر صورت نگرفته، بازنگری  استراتیژیروی این 

 .جریان دارد کار

 ه عبارت ک 1395سال  الی اخیر پالیسی( 3) تعداد به باید ،به اساس استراتیژی سکتور انرژی

، جدیدتپالیسی انرژی قابل ، تشویق سرمایه گذاری های خصوصی در سکتور انرژی ،پالیسیاز 

 ،دمیگردی تکمیل و ترتیب ،قانون تنظیم خدمات انرژی برق پچا و الیسی مثمریت انرژیپ

 .داردقرار پیش نویس و ابتدایی مرحله در ها پالیسی و نگرفته صورت کار چنین که

 گردید، و تکمیل می ترتیب ذیل نیز های پالیسی بایدب آبه اساس استراتیژی سکتور به همین ترتیب 

 :اردد قرار مسوده و ابتدائی مرحله در ها پالیسی و نگرفته صورت آن معین وقت در کار چنین که

 پالیسی ملی آب فرامرزی.  

 پالیسی ظرفیت سازی سکتور آب.  

 پالیسی بستر حریم منابع آب.  

 طرزالعمل جواز فعالیت و استفاده از منابع آب. 
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د، از تطبیق و لیت دارؤوریاست نظارت و ارزیابی که در تطبیق پالن ها و نظارت پروژه ها مس      نظارت و ارزیابی  .3

در طول  مه هاپیشرفت اهداف راهبردی وزارت آگاهی ندارد و هیچ نوع نظارت از پروژه ها و برنا

 است. آوردهسه سال اخیر بعمل نه 

 (میباشد مالحظه قابل ،گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)                            
 

 تیبتر وزارت های فعالیت در ،خطرات تحلیل اساس بر ،تفتیش داخلی ساالنه ریاست های نپال         تفتیش داخلی. 4

د وظایف ریاست تفتیش داخلی، بدلیل نداشتن تحصیالت عالی مسلکی، نتواسته ان کارمندان ،نشده

 مسلکی خود را به حسن صورت به پیش ببرند. 

 (اشدمیب مالحظه قابل، گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)       

 
 

 

 سیستم تدارکات پیرامونتفتیش ی  عمده مشاهداتیافته ها و  ی خالصه

 ) نقطه تمرکز تفتیش عملکرد (
 

 ریاست تدارکات  ذاری و منابع بشریپالنگالف. 
 

I. ف و مقاصد جهت تطبیق اهدا فعالیت هاکه انعکاس دهنده  فاقد پالن تدارکاتی طی سه سال اخیر وزارت محترم

 با یهمال محترم وزارت توسط 1394 الی 1392 سالهای طی وزارت تدارکاتی پالن .باشد ، میبودهیک مرجع 

 ربطریاست های ذی از ساله همه شده توظیف مسؤولین و است گردیده ترتیب اختصاصی فارمت از استفاده

 پیش منوال به همین به پروسه تمام گذشته سالهای طی که نمایند می درج درفارمت و آوری جمع معلومات

ی مورد استفاده بدیل پالن تدارکاتدر معیارات پالنگذاری بوده و نمیتواند فاقد ، فارمت متذکره برده شده است

 قرار گیرد. 

  ردیده، گطرح و دیزاین و اسناد آن تکمیل  که در وسط سال پروژه های، 1394الی  1392طی سالهای

 . نگردیده استنیز امل پالن تدارکاتی ش

 

II. د لیسانسدرص (۸ماستر، ) درصد (2) (  کارمند، 39) ازجمله 1392تدارکات  در سال  تهیه و درتشکیل ریاست ،

، سانسدرصد لی( 11ماستر، ) درصد (2)( کارمند، 3۸از جمله ) 1393، درساللیسانسپائینتر از درصد (92)

، یسانسلدرصد  (13)ماستر، درصد ( 2)( کارمند، 39از جمله )  1394درسال و ینتر ازلیسانسئپا درصد (۸۷)

درصد  (10ماستر، )درصد ( 2)تذکره طی سه سال ریاست م آن در که حد اوسط ازلیسانس پائینتر درصد (۸5)

تهیه و  سطح پائین تحصیلی کارمندان ریاست نماید. می احتواینتر ازلیسانس را ئپا( درصد ۸۸لیسانس و )

دد که باالی ( فیصد پائینتر از لیسانس می باشد از جملهء عواملی محسوب می گر۸۸که در برگیرنده ) تدارکات

صورت یاری مراحل قرار داد ها به شکل معطی روند عملکرد ریاست مذکور تأثیرات منفی بر جا گذاشته است و 

  نگرفته است.

 (باشد می مالحظه قابل ،دربخش دوم،گزارش جزئیات موارد فوق)
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 (اجناس  ) فته های تفتیش در بخش قرارداد هایاب. 
 
 

 که اتج پرزه یتعدادآن  ،ه جات وسایطداد پرزکه در قرار ،مالحظه رسید بهدر جریان بازرسی   قراداد پرزه جات. 1

 قیمت به قرارداد درنازل است،  بازار در نآ قیمت و وجود داردبیشتر  ،نآ و نیازمندی به مصرف

 و شدبا می کمتر نآ و نیازمندی به مصرف که جات پرزه ولی در ،ارائه گردیده است نرخ گزاف

مونه میتوان ن طور به، است شده درنظرگرفتهقیمت نازل به  قرارداد در است، قیمت آن باال بازار در

ورت گرفته عقد قرار داد ص 15/11/1392که بتاریخ  میالد؛ شرکت اسراربا از قرار داد پرزه جات 

 .، نامبرداست

در تثبیت دقیق قیمت پرزه جات کم مصرف و بیش ت ناقص نشان دهنده ضعف ین اجراأچن

لین ود نادرست مسئوکنترول داخلی و عملکرمصرف، نبود شفافیت کامل در روند داوطلبی، ضعف 

  شناسایی کرد: آتیمی باشد که مشخصاً میتوان نقاط ضعف را قرار 

 و نیازمندی. عدم تثبیت درست احتیاج 

   .نبود شفافیت کامل در روند داوطلبی 

 .خریداری بیش از حد پرزه جات که شامل قرار داد نمی باشد 

  پالن می گردد. اد معینه که منتج به عقب مانییعپرزه جات در منکردن تهیه 

  (باشد می مالحظه قابل ،گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)      
 

با  که ببا فلتر و روغنیات قلم (65) دیزل، پطرول و تیل خریداری قرارداد دربه همین ترتیب،  قرارداد تیل. 2

 ،عقد قرارداد گردیده ( افغانی15000000به مبلغ مجموعی ) ،(ظریفی) ظریف شرکت احمد

 اکیفیتبمشخصات تیل،  ،احتیاج تثبیت جدولدر  و شرایط قرارداد در نظر گرفته نشده،محتویات 

دیت وقی تسلیمی اسناد برویت حالیکه در و در نظر گرفته شده است، درج پطرول و دیزل عالی

 نرسید.  بنظر ،باشد ) کیفیت عالی ( مشخصات چنین مبین هیچگونه اسنادیکه ،جنس

 سئوالنهم طور ،درقبال تسلیمی جنس با کیفیت عالی را خویش وظایف کاتتدار و تهیه ریاست بناً  

 فاقد کیفیت بی رابدلیل استفاده از تیل تدارکات سیستم پروسه اجراأت چنین که نداده انجام

 (میباشد مالحظه قابل گزارش( 42) صفحه ، دوم دربخش موضوع تفصیل)میداند.  مؤثریت
 

 قیمت یببترت ،شرکت اسرارمیالد ریداری تیل دیزل وپطرول باخ قرارداد در افزون بر آن       

( 43،5و 43فی لیتر) قیمت بترتیب ،افغانی ودرشرکت احمد ظریف ظریفی (5۷ و 56فی لیتر)

 مبلغ زلدیتیل  درفی لیتر ،میالد شرکت اسرارنرخ ارائه شده به  که نظر ،افغانی تهیه گردیده

( 3از ) ترتفاوت قیمت در معیاد زمانی کم ( افغانی،13،5مبلغ )پطرول  ( افغانی ودرفی لیتر13)

  بمالحظه میرسد. ماه بین نرخ دو شرکت فوق الذکر، 

 فرادا بایست که ارزیابی هیئت منظم درتعین گذاری پالن یک بدلیل نبود بنأ سیستم تدارکاتی

 ه،ادار نیاز مورد اجناس تهیه برای مناسب نرخ تثبیت تا در میشد گماشته متخصص وشایسته

 غیر مؤثر بوده است.  ،داوطلبان تصامیم اتخاذ مینمود برای وشایستگی معیارات تثبیت

 (میباشد مالحظه قابل ،گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)  
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 مبلغ ،انرژی یانکشاف پروژه ارزیابی نظارت ریاست ضرورت متر کیلو صفر هایلکس موتر عراده یک     . خریداری وسایط3

 عقد قرارداد شده است . موتورز یونایتد شرکت با افغانی( 2043۷۸6)

 ولی است، شده ( ذکر2011مدل ) کیلومتر صفر هایلکس موتر مشخصات ،فرمایش سند مطابق  

 ر، بهبازا در پیدایش عدم بدلیل کیلومتر (35) قید به رینجر فورت هایلکس، موتر موتر بعوض

 که ۀواسط دررابطه به قرارداد و شرطنامه مواد دننش رعایتگردیده است،  خریداری قیمت عین

 و تهیه را دیگر واسطه عکس بر ،در نظر گرفته شده اراضی در آن مقاومت سنجش اساس به

 .  بدالیل فوق فاقد مؤثریت بوده استنظر رینجر فورت موتر اند که خریداری نموده تدارک

 (میباشد مالحظه قابل ،گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)

رعی فضرورت ریاست حوزه  ،( عراده وسایط مختلف النوع مستعمل11خریداری تعداد ) ، درهکذا 

 ،انیافغ (55.600.۷9۸)به مبلغ مجموعی 6/1/1393به تاریخ  ،دریایی والیات هلمند و نیمروز

 :به مشاهده رسید نواقص ذیل

  منبع واحدپروسه خریداری وسایط بنابر استعجالیت نظر به حکم مقام وزارت از روش 

 ریاست تهیه و تدارکات در قسمت خریداری وسایط تجربه کافیهدایت داده شده است، 

نداشته و طی پیشنهاد رسمی خواهان تعین هیئت فنی به منظور تشخیص و شناسائی 

داشت تعین است، مقام وزارت بدون در نظرشرکت واجد شرایط از مقام وزارت گردیده 

( مورخ 4699طی حکم شماره ) ،ت واجد شرایطهئیت فنی به منظور تشخیص شرک

به معرفی را  ( مورد نظر خویش ) شرکت لوژستیکی اتحاد حمیدی کمپنی،22/11/1392

 صادر نموده است .  با آن کمپنی و هدایت عقد قرار داد را

 ( 16000خریداری وسایط مستعمل برای کانال نهر لشکری که حدودآ ) ،از جانب دیگر

 ثریت قابلاز آن مستفید می شوند، مؤ اهالیدود پنجصد هزار تن هکتار زمین و در ح

ترین ددر قبال نخواهد داشت و وسایط مستعمل عمر کوتاه داشته و به زو ی مالحظه

 فعالیت باز خواهد ماند. از معیاد استهالک شان تکمیل و  ،فرصت

   (میباشد مالحظه قابل ،گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)
 

ز ا 10/6/1395، به تاریخ ینان از چگونگی حفظ اموال واجناستیم تفتیش جهت حصول اطم لخانه ها . وضعیت تحوی4

اجناس داخل دیپوی قرطاسیه باب کنترول بعمل آورد، بنظر رسید که در حفاظت اموال 

، واجناس توجه صورت نگرفته است، چنانچه اجناس بشکل پراگنده ، موجودیت رطوبت شدید

ه بتونر  غیر قابل استفاده حریق در تانک تیل، موجودیت صد ها قطی ضدنبود بالون های 

ول جز دوم وپنجم ماده او عدم رعایت  ل دیپوومسئو تیبی تفاونشانده سایز های مختلف 

 .می باشدمسؤول دیپو ها توسط  تعلیماتنامه تهیه وتنظیم امورتحویلخانه ها

 (اشدمیب مالحظه قابل ،گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)  
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 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 
 

 

 (ساختمانی  ) در بخش قرارداد ها یافته هاخالصه ج.  
 

  ها دریا اتیتحکیم های پروژه .1
 

 ،13/2/1393افغانی بتاریخ  (4۸00000)بلغ به م ،دیوار استنادی دریای تالقانقرارداد تحکیم  1.1

 . ه با شرکت نجیب اهلل حشمت عقد قرارداد صورت گرفته است( هفت20به مدت )

و  ( قانون تهیه16( ماده شماره )6جز) ، کهدر جریان بازرسی متوجه گردیدندمفتشین ما 

 ارزیابی رددرمو تدارکات قانون( 16) ماده( 6) ءرعایت نگردیده است، جز درین قرارداد، تدارکات

 را افیک تجربه و اداری قابلیت مالی، منابع ،تخنیکی و مسلکی ظرفیت ، لیاقت ،داوطلب اهلیت

موارد  وتاًعالاند،  نمودهلین مربوطه سهل انگاری واست. که درین قرار داد مسئو قرارداده معیار

 نظر نگرفته اند :  قرارداد در ذیل را نیز در

 امه بابت کارکرد پروژه های مشابهمواد شرطن نکردن رعایت. 

 مطابق حشمت اهلل نجیب ساختمانی ازشرکتکه  پروژه در معیاد معینه نشدن تطبیق 

 قابل ،فغانیا-4۸0000/ مبلغ تأخیر جریمه (%10)حد اکثر  راردادق (49-1)مواد

 باشد. می تحصیل

 (میباشد مالحظه قابل ،گزارش دوم دربخش موضوع فصیل)ت           

    شرکت با هرات والیت کهنه کشک دریایی سواحل اول سایت تحکیماتی پروژه درتطبیق 1.2

 محراب یک رهایشی، منزل (300) تعداد هدیدت بابت که بمنظور سروی، دیزاین آریانا ساختمانی

ذیل به  نواقص ،صورت گرفته است زراعتی زمین جریب (300) و باغ جریب( 40) مسجد،

 مشاهده رسید :

  ژه ریاست نظارت از تطبیق پرونب در پروژه منجا قبت کنندههئیت مرا نکردن معرفی  

 وقت معین تطبیق نگردد.پروژه به که سبب گردیده تا ها 

 در ساحه. ژورنال شرکتدفتر ود نب 

 ( 160( فیصد پیشرفت پروژه، پرکاری )30پیرامون پشرفت کار پروژه، در گزارش)  

 ( 60مقدار ) برعکس ( فیصد100متر مکعب انعکاس یافته، در حالیکه در گزارش )   

 دهد.( فیصد متر مکعب را نشان می100معکب پرکاری را نشان میدهد که تفاوت )متر    

 ( بانکی استتمنت) معیارشرطنامه موجویت عدم 

  ( فیصد تکمیل 100بر طبق تصدیق هیئت نظارت، ) 31/5/1394کار پروژه بتاریخ    

(  %۷5، از اکمال )۸/6/1394تاریخ گردیده، درحالیکه گزارش انجنیر مراقبت کننده ب

 پیشرفت کار تذکر بعمل آمده است، که گزارشات فوق با هم در نتاقض می باشد. 

 (میباشد مالحظه قابل ،گزارش دوم دربخش موضوع جزئیات)                
 

بنابر  داد ها از منبع واحدیک تعداد قرار ،که در جریان بازرسی مفتشین ما متوجه گردیدند 1.3

، ، آب خیزی های موسمیت و جلوگیری از تخریبات سیالب هاابه منظور تحکیماستعجالیت  

 رداد هاقرا درنتیجه عقد .گردیده استعقد قراردا  با شرکت ها یو غیره حوادث طبعی طوفان ها

 میرسد: هقرارذیل بمالحظ ،ها پروژه کاری معیاد و آفر قیمت در و نواقص تفاوت ،واحد ازمنبع
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 مبلغ ،شده قرارداد باز داوطلبی ازشیوه که های درشرکت گبیون مترمکعب فی قیمت 

  مبلغ و افغانی -2520 مبلغ/ شده قرارداد دواح ازمنبع که های ودرشرکت افغانی -20۸0/

  .میرسد بنظر افغانی -2400 /

 یده تا از یک جانب باعث گرد معینه معیاد در ها پروژه تطبیق عدممت، برعالوه تفاوت قی

ی، رهایش منازلزراعتی،  های زمین وجانی، تخریب مالی خساراتاز بروز حوادث طبعیی، 

واحد  های منبع پروژهیری صورت نگیرد و از جانب دیگر جلو گ مواصالتی های ، راه باغها

 دلمعا هفته (20) مدت ضروری معیاد درحالیکه روزتمدید (141) مدت بالترتیبهر کدام 

 ریضرو معیاد درحالیکه تمدید روز (166)( پسمانی داشته و 100%) که بوده روز (140)

 .است ( پسمانی داشته14۸%) که روز (112) معادل هفته( 16) مدت

، بدون در داد های شیوه باز و منبع واحد، تمدید پروژه های منبع واحدرتفاوت قیمت میان قرا

 سیستم اساس ،نظر داشت دالیل موجه و شرایط بخصوص که در قانون پیشبنی گردیده است

   نماید. می نفی دراجراأت شفافیت ومؤثریت تأمین بدلیل عدم را تدارکات

 (میباشد مالحظه قابل ،گزارش دوم خشدرب موضوع تفصیل)      
 

 با ،فغانیا-2455656مبلغ/ه ب ،بلخ کلدار درولسوالی دریای آمو سواحل تحکیم پروژه قرارداد 1.4

جهت  ( هفته14مدت ) برای، 14/4/1394 تاریخ از ،افغانی سلطان ساختمانی شرکت

ین او دیزاین  سروی ،مو عقد قرارداد گردیدهآ دریای همجوار های زمین ازتخریب جلوگیری

بدلیل نرسیدن تخصیص در زمینه  1394صورت گرفته، اما تا سال  1391پروژه در سال 

طان تی صورت نگرفته است، که پس از گذشت دو سال وقفه قرارداد مذکور با شرکت سلأااجر

 افغانی عقد می گردد. 

ه ک نموده یریتغ دریا بسترو  مسیر ،دوسال جریان در موآ دریای موسمی خیزی بآ بدلیل

 یبرا سروی قبلی نقشه مطابق محل .نموده است ریتغی نیز ساحه دیزاین و نقشه باالطبع

ی و به اساس حکم مقام وزارت ساحه مذکور قابل تطبیق نم باشد، نمی موجود کار تطبیق

 طبیقت از متذکره ( ساحه31/6/1395) الحال تا وباشد و قرار داد با کمپنی فسخ می گردد 

ه تعداد چاینکه چه مدت زمان باالی طرح و دیزاین پروژه ضایع شده و   است. اندهم باز پالن

ساحه  انتقال کارمندان به و دیزاین توظیف و مصرف روغنیات جهت انجنیران به منظور سروی

 یدهمنابع مالی و ضیاع وقت گرد ضیاعمی باشد که باعث  یموارد ،در نظر گرفته شده است

 است.

نیز  ضیاع منابع مالیثریت و مفیدیت در قبال نداشته، بلکه باعث مؤ وزارت ضعیف عملکرد

مات پاسخ و معلو لین مطرح ولیوبا مسئو با وجود پرسش های مکررگردیده است، که موضوع 

 . ارایه نگردید

 (میباشد مالحظه قابل ،گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)                                  
 

 گروپ کور بارک شرکت با، تخار والیت قلعه دشت کوکچه دریای سواحل اریک تحکیم پروژه 1.5

 عدم یعنی ساحوی مشکالت نسبت به شرکت ، گردیده است قرارداد عقد24/12/1393بتاریخ

با وجود فشار های متعدد ، شده دیزاین و سروی 1390 سال در که نظر مورد ساحه موجودیت

 وقرارداد، نقشه شامل ازساحه قسمتی زیرا است، دهنگردی کار انجام به حاضرمنجانب وزارت 



 
 

آب     انرژی و گزارش تفتیش عملکرد وزارت /اداره عالی تفتیش  

    10       

  

10 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 
 

، و قرارداد با شرکت مذکور فسخ گردیده و پروژه از تطبیق باز کارشده آغاخان مؤسسه توسط

 میبایست برطبق که شرکت مذکور حسن اجرای تضمین افغانی -111۷200مبلغ/مانده. 

 بسبب اداره توسط قرارداد فسخ) تدارکات قانون ویکم چهل ماده دوم فقره یکم ءجز صراحت

 بشرکت ،میگردید دولت حساب شامل (مندرج آن و شرایط تعهدات ازایفای قراردادی تخطی

 .                    است شده پرداخت

ا ر لینووظیفوی مسئو غفلت ،خیالی های پروژهچنین اجراأت ناقص وزارت در طرح و تطبیق 

 ممقا ددمتع احکام .سازد می وانمود را تتدارکا سیستم ضعف آن نتایج که ،نشان میدهد

 انجام به شرکت برحاضر نشدن مبنی اسناد مکمل با وجود موجودیت وزارتمحترم 

 شرکت، تضمین آزاد نمودن وزارت، محترم مقام قرارداد ازجانب هدایت فسخ کاردرساحه،

 ،ثبات حفظ) ،میباشد دولت کارمندان قانونی های از مکلفیت یکی را که قانونیت تحکیم

 .سوال قرار میدهد تحترا  ( وبیطرفی فردی صداقت

 (میباشد مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)             
 

 مبلغ به ،کندز والیت صاحب امام ولسوالی روان شهر کانال سربند تحکیماتی پروژه قرارداد 1.6

 لیا 6/3/1394 تاریخ زا امریکائی، دالر (2.024.640)مبلغ معادل افغانی( 123.2۸0.329)

 ساسا به گروپ پروفشنل افغان ساختمانی شرکت و وآب انرژی وزارت بین ،هفته (13) مدت

ها یالبس خطر بر مبنی استعجالیت بدلیل ،ملی تدارکات اداره از طریق محترم وزارت پیشنهاد

 ادهم قمطاب واحد منبع با استفاده از روش ،زراعتی زمین ( هزار جریب300رفتن) بین از و

و  (122) شماره های فیصله ذریعه موضوعاین  است، گرفته صورت تدارکات قانون (24)

 است : شده داده هدایت چنین دوحکم طی تدارکات ملی کمیسیون 1395 سال (123)

 خطر درمعرض زمین جریب ( هزار300چون) است عاجل اشد پروژه" (122شماره) حکم

 :که نواقص ذیل به مشاهده رسید" قراردارد یمیاقل وخیم وضعیت در نیز ومنطقه تخریب

 تاریخ به قرارداد معیاد مطابق و باید یافته آغاز 15/3/1394 کار پروژه بتاریخ 

 ( یوم230) مدت از بعد 3/2/1395 تاریخ به پروژه ولی ،تکمیل می گردید15/6/1394

ریب ج(  300) سیالب ها و از بین رفتنجلوگیری از خطر  تکمیل گردیده، موضوع  تأخیر

را  استعجالیت موضوع و پروسه تدارکاتی از منبع واحدزمین، بی سرپناه شدن اهالی، 

 .بردتحت سوال می 

  اردادقر سرجمع از ( فیصد10) جریمه اکثر حدخیر در قبال داشته، تأ یوم (230) پروژه 

رخواست بر اساس د متذکره عیادم تأخیر میدارد. اما ءاحتوا را افغانی -1232۸032/مبلغ

، شرکت و ارایه گزارش هیأت موظف وزارت بابت مشکالت 1394جدی سال ( 13مؤرخ )

ریاست تدارکات وزارت  22/2/1395( مؤرخ 101/62ساحوی، ذریعه مکتوب شماره )

 ریاست ،4/5/1395( مؤرخ 1132)فیصله شماره عنوانی ریاست تدارکات ملی و 

ر مجراء و کاذیل برای شرکت مذکور  بنابر دالیلملی  تدارکات کمیسیون داراالنشای

 باقیمانده نیز هدایت داده شده:

گردیده  ءمجرا گان کننده نظارت وتوظیف دفتری امورات نسبت یوم (9 ) مدت -

 2/3/1394( مؤرخ123اساس فیصله شماره ) به دولت ریاست مقام درحالیکه است،
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 وار هفته ورراپ و کار شروع ،تجهیز ( ساعت24ظرف ) در کمیسیون تدارکات ملی

  .است داده هدایت را

 باید می که شده وانمودبه دست دشمن  کندز سقوطبدیل  توقف، یوم (10۷دت)م -

 انمیز( 6) تاریخ به کندوز سقوط ، در حالیکهمیگردید ختم 15/6/1394 در پروژه

 در عمالً سنبله (2۸) الی شرکت کار، ژورنال برویتو  گردید غازآ جنگ 1394

  .ته استفعالیت داش ساحه

 (26) مدت کارشرکت موسومی خیزی وآب سیالب ، هوا سردی ، برف باریدن باالثر -

  .است نشده ارایه مستند کاری توقف اسناد حالیکه در داشته توقف یوم

 روز (93)که  گبیونی دیوار اعمار در موجودیت  آب دردوطرف تپه بونینمشکالت  -

 شرطنامه رویت به موضوع که می باشد شرکت خود مربوط ساخته وانمود را

  .بود شده رسانیده شرکت اگاهی به وقرارداد

 (میباشد مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)                      

تحکیم  سالیان متمادی مصارف گزاف و هزینه آور بابت ،کهبه مالحظه رسید در جریان بازرسی  1.7

نچه در مسیر دریای آمو و کوکچه صورت گرفته است، چنا کاری و اعمار دیوار های استنادی

 -31604۸123در نقاط مختلف دریا های نامبرده حدوداً مبلغ  1394الی  1392طی سال های 

 ،سه صدو شانزده ملیون و چهل هشت هزار و یک صدو بیست و سه افغانی به مصرف رسیده

ثر آب بات که در سواحل دریا از اولی نتایج ملموس و قابل مالحظه در قبال نداشته و تخری

ضله به خیزی همه ساله صورت می گیرد، به شکل اساسی تدابیر الزم اتخاذ نگردیده تا این مع

 طور کلی تحت کنترول و از بروز بیشتر آن جلو گیری بعمل آید. 

 میباشد.( مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)
 

 احداث بند برقهای  پروژه .2
   

 مبلغ ارزش به کنر والیت مانوگی ولسوالی بند برق احداث پروژه دقراردا 1.2

 بمدت،  2013 /1۸/2 ازتاریخ کاپیسا امین کمپنی با دالرامریکایی –9۸۸5۷9۸/

 :بمشاهده رسیدنواقص ذیل عقدگردیده است، هنگام بازرسی اسناد،  چهارسال

 ست. اتان بوده افغانس المللی بین مهر و تائیدی بانک استتمنت شرکت برنده فاقد 

 درشرطنامه. شده تعین ومبلغ بانکی های استتمنت شامل مبلغ مطابقت عدم 

 شرکت. مشابه قراردادهای ونبود شرکت کلیدی پرسونل تحصیلی اسناد نبود 

 قرار داد. یپیرامون منظور وزارت مقام نمبرحکم ، تاریخ ودرج ثبت عدم 

 تدارکات سیستم در ضعف موارد فوق از جمله نواقص و چالش های می باشدکه  

 .میسازد وانمود را

  (میباشد مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)          
 

 چرخ ولسوالی کیلووات (600) ،کوچکپروژه دیزاین و ساختمان بند برق قرارداد  2.2

 بیلت کمپنی با ( دالر امریکائی،3250000به ارزش مبلغ )  لوگر والیت

 ازرسی اسناد، مورد ذیل به مشاهد رسید:. هنگام بهیدروبیلدنگ
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 قیمت یارزیاب هیئت درحالیکه بوده دالر -3200000مبلغ/ شرکت شده ارایه آفر

 نموده وتحریر یارزیاب دالر -50000 مبلغ/ تفاوت با دالر– 3250000 مبلغ/ را قرارداد

 بر و اقتصادیت شاخصرعایت  عدم بدلیل .و عقد قرار داد صورت گرفته است است

 علیه مبارزه استراتیژی تطبیق بر نظارت قانون سوم ماده( 15) شماره فقره طبق

  .است شده شمرده اداری فساد اداری، فساد

 (میباشد مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)                       
 

 برایت و بنا آسیا های شرکت با ،خان کمال بند دوم فاز ساختمان اعمار پروژهقرارداد  3.2

 پورمعیاری، عدم موجودیت آفرضم اسناد،  را به دلیل عدم موجودیت شرطنامه ،پریل

 ئیدیتا وعدم مشابه های قرارداد کاپی تهیه عدم شایی،گ فرآ جلسه راپور و ارزیابی

، ارزیابی گردید ضعیف وزارت انرژی و آب تدارکات سیستم کمپنی، بانکی استتمنت

وال ثریت سیستم تدارکات را تحت سری فوق الذکر، مؤاسناد مهم و ضرو چون با نبود

شرکت های مذکور در زمان معین ضمناً  . نماید می نفی را مرجع اجراأتبرده ،

بابت تأخیردراجرای  ،ردال -119912مبلغ/امورات پروژه را تکمیل نتواسته، ازینرو 

 باشد. قرارداد ازشرکت های متذکره  قابل انتقال به واردات دولت می

 (میباشد مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)                
 

ت در ولسوالی پارنده والی آبی برق میگاوات (4.0) اعمار و طرح پروژهقرارداد  4.2

رزش ابه  ،نورمان روسی شرکت با 1۸/12/2006 بتاریخ ، قراردادابتداء درکه پنجشیر،

 ودنرکت مذکور با تکمیل نمش، ولی گردیده است عقد دالر - 5۷09000/مجموعی

 پتامبرس ماه دردالر امریکائی، ( 3.439.6۸0)مبلغ و با اخذ پروژه کار %( 60) تقریباً

د ، نتواسته متباقی امورات را تکمیل نمایبدیل مشکالت اجتماعی در ساحه ،2011

  شرکت نامبرده فسخ نموده است.با  وزارت انرژی وآب قرارداد را و

 شرکتبا  ردال - 56559۷5 مبلغ/ب باقیمانده کارهای انجام جهت ،مجدد اعالن از بعد

 هنگفت مبالغبا وجود پرداخت  ،صورت گرفته استقرار داد  عقد انتراگلوبل

 الرد - 5.655.9۷5دالر منجانب شرکت روسی نورمان و مبلغ/ -3.439.6۸0مبلغ/

 و راگلوبلانت های شرکت بهومدت شش ماه تمدید   (%40) باقیماندۀ کارهای برای

انده متکمیل نگردیده و پروژه نا تکمیل باقی درمعیاد معینه آن کار ،  میدیل ایست

 شناخت شرکت هاعدم نبود مدیریت درست دربخش تدارکات  بدلیل  بنابر .است

زار حجم پولی قرارداد که میبایست به مبلغ پنچ ملیون و هفتصد هگردیده تا  باعث

مدیریت  االتر از هشت ملیون دالر نموده که نمایانگرتکمیل گردد افزایش سرسام آور ب

روژه و تطبیق پروژه ها و غیر اقتصادی بودن پ به درجه بلند( وزارت در طرح)ضعیف 

  (میباشد مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل). را نشان میدهد

 رشناب افغان د شرکت با (التحصه ) سه در انرژی نمونوی مثمریت پروژهقرارداد  5.2

 منظوری تاریخ و قرارداد متن مندرج تاریخ بین اختالف چون: یبدالیل انرژی نظر

 آفر و مشابه های قرارداد کاپی ، بانکی استتمنت نبود ، شرکت نماینده و وزارت مقام

 شرطنامه، روند مواد رعایت عدم و قراردادی شرکت برنده واعالن اول دور های
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لین وزارت را نشان ومسئو در واقع بی توجهی نموده و تضعیف را تدارکات سیستم

 میباشد( مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل). میدهد
 

        هفرا آباد والیت بخش پروژه برق وتولید تفصیلی بند ذخیروی دیزاین قرارداد پروژه  بند برق پروژه دیزاین .3

 وزارت بین ماه (1۸) دتم برای 2013 /2 /24ازتاریخ  دالرامریکایی -400۷۸64 بمبلغ/

 در نتیجه بازرسی معلوم گردید که در .است عقد گردیده   پاکستانی نسپاک وکمپنی

 :قرارداد پروژه مذکور نواقص زیرین بمشاهده رسید
 

 دربدل نسپاک مپنیک به پیشپرداخت %20 دالر امریکائی بابت -۸015۷2.۸0/مبلغ 

ر انجام کا عدم بدلیلاما  ،است فتهصورت گر پرداخت الفالح بانک ازتضمین بانکی 

 شامل لغمب باید قرارداد، معیاد انقضایبا  و قرارداد شرایط مطابق ،پروژه توسط کمپنی

صدار با وجود ا الفالح بانک اما گردد، انتقال بانک دافغانستان بحسابتضمین بانکی 

به  را نکیتضمین با مختلف های بهانه به انرژی و آب، مکاتیب متعدد از جانب وزارت

  است. نداده انتقالبانک مرکزی 

  (میباشد مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)
 

 

 قرارداد پروژه مایکروهایدل .4
 

الکترو  روس های باشرکت پکتیا والیت چمکنی درولسوالی مذکور قرارداد پروژه 1.4

 ه()دوسال وششما مدت الی -1۸/11/2013 ازتاریخ غزنین عزیز ساختمانی وشرکت

است، که نواقص ذیل  گردیده قرارداد عقد دالر -2246400مبلغ/ مجموعی بقیمت

 در آن به مشاهده رسید: 

 به  ولی پروژه ،سروی و دیزاین و مراحل تدارکاتی پروژه مذکور انجام گردیده

 یروس به لسان آن وترجمه انگلیسی بزبان داوطلبی اسناد بودن دلیل نادرست

در سایر اسناد تخنیکی،  مشکالت و موجودیت کاری احجام در اشتباه و

  قابلیت تطبیق در ساحه نبوده و پروژه به ناکامی مواجه گردیده است .

 شاهده م، نظر به راپور ارزیابی پروژه فوق الذکر، اسناد تدارکاتی در طی مراحل

 (%4با تخفیف ) دالر-2.340.000مبلغ/ شرکت آفر گردید، که

عکاس ر ارزیابی توسط هیئت ارزیابی آفرها، ان، در راپودالر –93.600مبلغ/

 آفر ارایه الیکهشود، درح دالر -2.246.400مبلغ/ قرارداد قیمت بایدیافته،که 

 تهیئ سنجش بین تفاوت که دالربوده -2.226.400 مبلغ/ شرکت شده

 می باشد. دالر -20.000 مبلغ/ وآفرشرکت ارزیابی

  بانکی استتمنت چون اسناد ایدب قرارداد واجد شرکت شرطنامه مواد برطبق 

نرسید  اسناد در دوسیه به مالحظه چنین را ارائه نماید ولی مشابه های ،پروژه

 و موجود نمی باشد. 

 از آن زمان  که نگردیده تطبیق درساحه تخنیکی اسناد مشکالت نسبت پروژه

گذرد و وزارت درین مدت می (  1۸/۸/1395الی   2013) از  ( سال 3مدت )

 ) تفصیل موضوع در بخش دوم گزارش( ته پروژه را تطبیق نماید. نتوانس
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 افغان وشرکت مونچیم با شرکت ،لغمان والیات ننگرهار و برقاتصال شبکه پروژه قرارداد   برق قرارداد اتصال شبکه .5

 الر ومبلغ/د -249۷20۸ بمبلغ/  ماه بالترتیب (1۸) بمدت 2014/2/2ازتاریخ  ،جرمن

 .است گردیده عقد یکاییامر دالر- 232۸56۸

ه شود، نظر به محتوای شرطنامه، در ارزیابی هر قرارداد باید نکات زیرین در نظر گرفت

 اما درین قرارداد ها این موضوع رعایت نشده است: 

 نچر وی جاین بنام آیسا جداگانه جرمن و جواز افغان شرکت و وارداتی صادراتی جواز

 موجود نمی باشد. 

 داوطلب صورت نگرفته است.  یتاهل قبلی ارزیابی 

 عدمو پرسونل تحصیلی وتجهیزات، نبود  اسناد تفتیش، نبود اسناد وسایط راپور نبود 

هم مها و تجربه شرکتها که از جمله معیارات  پروژه از تطبیق قبلی مراجع تأییدی

 شرطنامه می باشد.  

 (میباشد مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل) 
 

 

  ( خدمات مشورتی)  در بخش قرارداد ها ها هیافت. د
 

I.  بازنگری پایه های برقپروژه   

 -۷3000/مبلغ به کانکریتی های پایه بازنگری مشورتی خدمات پروژه قرارداد

 تاریخ از( GFA) شرکت با افغانی -203۷00/ مبلغ و استرالیایی دالر

 :ذیل می باشد گردیده است که دارای نواقص عقد ماه( 2) مدت به 1۸/11/2014

  تفاوت تاریخ مدت پنچ ماه در قرارداد میان امضای وزیر انرژی و آب و

 دقراردا یا موافقتنامه در معامله صحت معیار امضاء زیرا ،شرکت داوطلب 

 .میشود پنداشته میگیرد صورت طرف دو اراده و رضایت اساس به که

 شرکت امضاء و مهر فاقد اوراق، غیره و کاری احجام ، دار قیمت جداول 

 می باشد. برنده 

 ینب زمانی های خالء و بوده برنده کمپنی مهر فاقد قرارداد اوراق همچنان 

 دالیل میباشد، موجود شده عقد تمدید تاریخ و قرارداد معیاد ختم تاریخ

 را وانمود تدارکات سیستم پروسه در فوق عدم مؤثریت دراجراأت وضعف

 .  میسازد
 

II. ی پروژهقرارداد خدماتی مشورت 

            (CASA1000)  

 جنوبی آسیای با میانه آسیای برق لین انتقال مشورتی خدمات قرارداد

(CASA1000) های ترکی  شرکت باSukurunmu Ltd)& (Uniconlimiled 

 گردیده عقد دالر -210024۷/مبلغ ارزش به ماه( 6) مدت به 12/10/2013 تاریخ از

دیپلوماتیکی میان  دالیل مشکالت لوجستیکی و بهقرارداد پروژه متذکره  . است

کشورها به سطوح مختلف به درازا کشیده وتوافقات نهایی میان کشورها انجام نیافته 

کمیسیون محترم خاص تدارکات  1/9/1393( مؤرخ 190طبق حکم شماره ) .است
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دالر قیمت صورت -361640با تعدیل مبلغ/  24/۸/2014برای مدت سه ماه الی 

درخواست  24/2/2015ثانیاً تمدید مذکور برای چهارماه دیگر الی مؤرخ  ،گرفته

تمویل کننده )بانک جهانی ( -۷/1/2015گردیده که به اساس عدم اعتراض تاریخی 

دالر امریکایی که مجموع قیمت عمومی قرارداد  -5352۸3تعدیل قیمت  دوم مبلغ/ 

پروژه هنوزهم اکمال  ت وکارمیدارد صورت گرفته اس احتوا را دالر-210024۷مبلغ/ 

نشده وبرای بار ثالث تمدید آن درجریان قراردارد که منتظر منظوری بانک جهانی 

 . می باشد

 و ها پروژه و تطبیق مدیریت سیستم تدارکات، سیستم در فوق، ضعف بدالیل نظر

  .ساخت وانمود رامیتوان ( انرژی معینیت)  داخلی های کنترول

 (میباشد مالحظه قابل گزارش ومد دربخش موضوع تفصیل)

 

 و ( قرارداد16) مجموع( قرارداد اجناس از 11سیستم تدارکات و تعداد ) ارزیابیدر نتیجه 

 1393الی  1392طی سال های  ،( قرارداد27) اد ساختمانی از جملۀ( قرارد17ارزیابی تعداد )

 متاثر ساخته است:خال ها و نواقص عمدهء زیرین سیستم تدارکات وزارت انرژی و آب را 
 

 طی سه سالدر طرح و ترتیب پالن تدارکاتی یک روند سیستماتیک می باشد که وزارت محترم  (1

با استفاده  فاقد پالن تدارکاتی بوده و فعالیت های تدارکاتی در جریان سه سال توسط وزارت مالیه

تدارکاتی  بدیل پالن داز فارمت تنظیم می گردید، که فارمت مذکور بنابر ضعف های موجوده نمیتوان

 ثریت خوب در جریان سه سال برخوردار نبوده است.   باشد و از مؤ

ست شامل اپروژه های که در وسط سال به منظور عقد قرارداد و طی مراحل تدارکاتی ارایه گردیده  (2

رکاتی لین در قبال تنظیم نمودن فعالیت های تداوفارمت تدارکاتی، نگردیده است که ضعف مسئو

 شان می دهد. را ن

 نواقص در بخش قرارداد های اجناس : 

عد از بتثبیت احتیاج دقیق در مطابقت به نیازمندی صورت نگرفته است، ریاست تهیه و تدارکات  (3

انجام  ارائه نیازمندی ها توسط بخش های مربوطه جهت حصول اطمینان، سروی نیازمندی واقعی را

 نداده است. 

 ت.یفیت جنس کمیته تخنیکی و موظف دقت کامل بخرچ نداده اسدر تحویلی گیری اجناس، روی ک (4

بی معرفی کارمندان که به منظور ارزیابی آفرهای مالی و تخنیکی داوطلبان در ترکیب هیئت ارزیا (5

 گردیده اند دارای شایستگی و از تخصص مسلکی الزم برخورد نبوده است. 

ت معاینه بازار ارائه گردیده است، هیئ بدیل اجناس که از جانب شرکت ها بنابر عدم موجودیت در (6

 ست.و کمیته موظف تخنیکی در تحویلی دهی جنس مطابق شرایط و نیازمندی دقت کامل ننموده ا

وده اند شرکت ها بنابر عدم موجودیت جنس مورد ضرورت وزارت، پیشنهاد بدیل اجناس را ارائه نم (۷

موجودیت و عدم موجودیت جنس  ولی بخش مربوطه به منظور صحت و سقم موضوع پیشنهادی از

 در بازار اطمینان حاصل ننموده است . 
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س ثریت و کارکرد اجناک اجناس مستعمل دست زده است که مؤریاست تهیه و تدارکات در تدار (۸

 در مقایسه با جنس جدید از مزایا و کیفیت پائینتر برخوردار می باشد. 

خیر رایم تأه نظر رسید، افزون بر آن جشده ب تاخیر در تهیه اجناس در اکثریت قراردادهای انتخاب (9

 نیز حصول نگردیده است.

نیز موجود  همچنان تفاوت پولی در مقایسه قیمت اجناس قرارداد های مشابه در معیاد زمانی کمتر  (10

 د. نموده ان ظر گرفتن شاخص اقتصادیت کم توجهیلین در کاهش قیمت ها و درنوبوده که مسئو

ت حفظ و مراقب ری شده در داخل دیپو ها به شکل درست و معیاریاز اجناس و لوازم خریدا (11

  .صورت نگرفته است

 نواقص در بخش قرارداد های ساختمانی 

 کاری تجربه مالی، توانمندی تخنیکی، و مسلکی ظرفیت شامل که دواطلبان اهلیت ارزیابی (12

 شرکت تا نشده داده رارق بررسی و غور مورد دقیق شکل به ارزیابی هیئت توسط باشد می

 باعث نادرست عمل این نماید، پیدا راه بعدی پروسه در و شناسائی معتبر  و شرایط واجد

 بعضی در که ،است گردیده معین معیاد در ها پروژه تطبیق عدم و ها پروژه در مانی عقب

 خود نای و اند نگردیده قرارداد تکمیل به حاضر ها شرکت که گردد می مالحظه ها قرارداد

 گردد. می محسوب داوطلبان دقیق شناسائی در ضعف دهنده نشان

 احتمالی خطرات و ها سیالب طبعیی حوادث از جلوگیری و استعجالیت بنابر ها پروژه (13

 نیطوال معیاد ها پروژه تطبیق ولی گردیده مراحل طی واحد منبع روش طریق از زمستانی

 تمدید دادقرار اصلی معیاد برابر دو واحد نبعم های قرارداد اکثریت در حتی برگرفته، در را

 منطقه اهالی متوجه که احتمالی خطرات و استعجالیت موضوع که است گرفته صورت زمان

 .دهد می قرار سوال تحت را است بوده

 اردادقر عقد و پروژه تطبیق جهت بعد، سال دو تحکیماتی های پروژه دیزاین و سروی نتایج (14

 تصور قرارداد اعطای و تدارکاتی مراحل طی نموده، مواصلت تتدارکا و تهیه ریاست به

 تطبیق قابلیت دیزاین و طرح نموده، ریتغی سال دو گذشت از بعد نظر مورد ساحه ولی گرفته

 اثر از که است، گردیده فسخ قراردادیان با ساحه در راتیتغی علت به قرارداد و نداشته را

 و زحمات دیگر جانب از و گرفته صورت مانز ضایع جانب یک از نادرست تاجراأ چنین

 قبال رد مطلوب نتایج و موثریت رسیده، مصرف به ها پروژه دیزاین و طرح در که ها فعالیت

 .است نداشته

 وجهم غیر دالیل بنابر کننده قرارداد های شرکت که گردید مالحظه ها قرارداد بعضی در (15

 جانب زا نیز ها شرکت بانکی تضمینات و هگردید فسخ قرارداد نبوده، پروژه تکمیلی به حاضر

 تشرک منجانب ها پیشپرداخت حاالت بعضی در آن بر افزون است، گردیده آزاد لینومسئو

 از پیشپرداخت مقابل در که های گرنتی بانک نتوانسته محترم وزارت ولی گرفته صورت ها

 .نماید حصول را ،گردد می اخذ  ها شرکت
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 اطمینان حصول منظور به ها شرکت کاری تجربه و( حساب تصور) ها تمنتاست اکثریت در (16

  است. نگردیده اخذ مربوطه مرجع و بانک تائیدی آن، بودن صحت از

 یلتحص و وضع ها شرکت باالی خیرتأ جرایم ولی گردیده، مواجه خیرتأ به ها پروژه کار (1۷

  .است نگردیده

 با مانیز تمدیدات د،نمای تکمیل را ها پروژه شده تعین معیاد مطابق ،اند نتواسته ها شرکت (1۸

 .  است شده گرفته نظر در ها شرکت برای ثقمؤ غیر و موجه غیر دالیل

 مالحظه به ها قرارداد بعضی در نیز شرکت آفر و ارزیابی هیئت سنجش بین مالی ارقام تفاوت (19

  .شود می شمرده اداری فساد که رسید

 دمع و قناعت ، نشده رسانیده داوطلب های شرکت استهذان به ها آفر محاسبوی اشتباهات  (20

  .است نگردیده اخذ دواطلبان قناعت

 ایطشر واجد های شرکت دقیق انتخاب عدم سبب به که پروژه کار جریان در ها شرکت فرار  (21

 ارزش زا چند سه و دوچند گزاف قیمت به مانده باقی کارهای تا است گردیده باعث باشد، می

 بوده موجود نیز مشورتی خدمات قراردادهای در وضعیت چنین ،گردد تطبیق قرارداد ابتدائی

  .است

 دقراردا کشیدن انحصار در و مختلف های نام به تجارتی جواز اخذ با شخص یک موجودیت (22

 یم پنداشته وزارت تدارکات سیستم فراراه های چالش جمله از نیز سال های قبل در ها

  . شود

 ،گرفت صورت تهیأ توسط که ارزیابی به نظر زنی تدارکات و تهیه ریاست فایلنگ سیستم (23

 و ترتیب معیاری و درست شکل به مربوطه های دوسیه و قرارداد اوراق باشد، می ضعیف

 ودموج ها دوسیه در فهرست که گردیده مالحظه های دوسیه بعضی در است، نگردیده تنظیم

 .تاس نگردیده نیز کنترول ها قرارداد بعضی و نگردیده گزاری شماره اوراق باشد، نمی

 های تفعالی تا است نشده گرفته نظر در تدارکات و تهیه ریاست در نیز تدارکاتی دیتابیس (24

 .شود برده پیش به سیستماتیک و منظم بصورت تدارکاتی
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 یافته های عمده تفتیش پیرامون سیستم منابع بشریخالصه 
 

 ) نقطه تمرکز تفتیش عملکرد (

 
 

i. ر ازلیسانس ( فیصد از مجموع تشکیل پائینت 61رجۀ تحصیلی تعداد کثیر کارمندان در حدود )در سطح وزارت د

انرژی و آب  می باشد، عوامل متذکره باعث گردیده تا باالی اهداف، کیفیت کاری، تطبیق پروژه ها در وزارت

د و انکشاف ه سازی رشتأثیر منفی بر جا گذارد. ریاست منابع بشری که مسؤولیت فراهم آوری تسهیالت و زمین

ن سطح در جهت بلند برد 1394الی 1392ظرفیت های مسلکی و فنی را  در وزارت بعهده دارد، طی سالهای 

جهت  . بنأتحصیلی کارمندان وزارت با جذب افراد مسلکی و تحصیل کرده توجه قابل مالحظۀ ننموده است

ماستر  س، عالی لیسان ارمندان دارای تحصیالتمنابع بشری باید کریاست مؤثریت بیشتر فعالیت های وزارت، 

 (میباشد مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل) را استخدام نماید.و باالتر از آن 

ii. پذیر یتومسؤول استعداد با مبتکر، مسلکی، باتجربه، کارمندان استخدام ملکی خدمات قانون ازاهداف یکی 

 عتوزارت زرا منابع بشری رئیس اسبق ریاست "هوتک"عقوب محمد ی برعکس ولی بوده، کلیدی های دربست

ریخ سبکدوش و بتا، 25/1/1391( مورخ ۸مصوبه شماره ) از اثر سوء استفاده از موقف وظیفوی به اساس

 در وزارت انرژی و آب به حیث رئیس منابع بشری استخدام گردیده است. ۷/۷/1394

iii. ر سطح دارمندان قراردادی می باشد در بست های مختلف به تعداد یازده تن کارکنان که یک تعداد شان ک

ر بمبنی  2۷/۷/1394( مورخ 26وزارت به حیث سرپست ایفای وظیفه می نماید که خالف مصوبه شماره )

یاست رسای ادارات مستقل در مرکز و والیات مگر اخذ منظوری ء و رؤعدم تعین سرپرستان از طریق وزرا

 یازده تن منظوری ریاست دولت را اخذ ننموده است.  دولت، که وزارت محترم در قبال

 (میباشد مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)     

iv. مؤرخ( 26) شماره مصوبه و ملکی خدمات کارکنان ذاتی مقرره هفتم ماده( 6) فقره هدایات براساس 

 های ستب سرپرست بحیث تواندنمی قراردادی ، کارمندافغانستان اسالمی جمهوری ریاست کابینه 2۷/۷/1394

 های پروژه برتطبیق نظارت های ریاست ، داخلی تفتیش های ریاست درحالیکه شود مؤظف ملکی خدمات

 میشوند. واداره مدیریت قراردادیان توسط دفتر وزارت وریاست تربیوی انستیتوت ، انرژی

 (میباشد مالحظه قابل گزارش سوم دربخش موضوع تفصیل)    

v. لی،عا تحصیالت وزارت ارزیابی ورق خارجه، وزارت تصدیق ضمانت، فورمه تحصیلی، ت اسنادعدم موجودی 

 ستخداما مدیریت کارمندان از تعداد سوانح اسناد ضم معاشات ازدیاد بابت واسناد وجنایی صحی های فورم

 وآب. انرژی محترم وزارت انکشافی های پروژه

 (میباشد حظهمال قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)    
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vi. عمناب منجانب ریاست1394و 1392طی سالهای  وزارت مربوط انستیتوت جذب فارغین ضعف در استخدام و 

 بمصارف بشکل مسلکی ساالنه وآب انرژی های دربخش تشکیل که داخل کمبود های بست اکمال در بشری

 میگردند. التحصیل فارغ گزاف آموزش و

 (میباشد مالحظه ابلق گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)    

vii. معرفی  ( ماده پنجم شرایط استفاده از بورس ها دررابطه به3) ءعدم رعایت مقرره بورسیه ها مطابق جز

 کارمندان قراردادی جهت فراگیری آموزش های مسلکی خارج ازکشور.

 (میباشد مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)

viii. ( مقرره ام22( ماده )1عدم رعایت فقره )باال  ور ذاتی درمورد تبدیلی کارکنان خدمات ملکی بست های 

 طریق ریا ست منابع بشری وزارت انرژی وآب .از

 (باشد می مالحظه قابل گزارش دوم دربخش موضوع تفصیل)

ix. ژه پرو ین( وکارمندان خارج از تشکیل درتیم تفتیش عملکرد دریافت نمود که حاضری مشاورین) متخصص 

نگردیده  ت به اصول قانون کار و قوانین خدمات ملکی توسط ریاست منابع بشری رعایتواحد تقویت درمطابق

 (میباشد مالحظه قابل گزارش  دوم دربخش موضوع تفصیل)است. 
 

 

 تفتیش ی هعمد سفارش های فشرده ی
 

خذ او در مورد  وزارت محترم مکلف است تا ظرفیت های کاری خویش را در بخش مدیریت مالی ارتقاء دهد .1

، دهکه ازطرف وزارت محترم مالیه سنجش و منظور میگردد تالش نمو انکشافی های پروژه بخش بودجه در

ر جریان پروسه پالنگذاری، روی تکمیل قرار داد های تدارکاتی اجناس وخدمات دوهمچنان سعی بعمل آید تا

تدارکات  نمود های ریاستیک سال مالی تمرکز نماید. ریاست های مربوطه تثبیت احتیاج خویش را براساس ره

 پیشبینی نموده و بطور سیستماتیک آنرا رعایت نمایند.

 استراتیژیتیب بازنگری نماید و در طرح و تر باید را خویش 1391 الی 13۸۷ سالهای استراتیژی محترم وزارت      

م نیاز دارد تا رت محترآید، همچنان وزااهداف متوقع نائل به  دنیراه رس در به اساس آن تا، جدید اقدام نماید

ی نماید، به اساس اهداف تعین شده در استراتیژی، پالیسی های جامع و کارشیوه های منظم را نیز طرح ریز

ا پالیسی ها تنها تعین اهداف راهبردی نمیتواند در تحقق اهداف تعین شده وزارت را کمک نماید، نیاز است ت

 انع وچالش هاتمام مو ضرورت دارد تاوزارت محترم  افزون بر آن نیز در کنار استراتیژی به معرفی گرفته شود.

 نظارت درست نبودن ،وتدارکات هیته طوالنیپروسه  ،یناکاف یهماهنگ ،سطح تحصیلی پائین کارمندان) شامل

های  یسیالپو  کیژیمطابقت به پالن استرات در ( را درمعیاد معینه بودجه قیتطبعدم پروژها،  یبند تیواولو

ای وزارت راه پیشرفت و انکشاف فعالیت ها و عملکرد ه سدمرفوع نموده و پیرامون چالش های فوق که  مشخص

  .گردیده است، گام عملی بردارد
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موده و اقدامات نریاست نظارت و ارزیابی مکلف اند تا در تطبیق پالن ها، کنترول و نظارت پروژه ها نظارت جدی  .2

 عملی را روی دست گیرد. 

ادارات  یلالمل نیب ی، سازمان هاشیتفت یاداره عال یورهنمودها اتیبا استفاده از هدا یداخل شیتفت استیر .3

اجراأت  و کشف نارسائی ها در سیستم یجهت پالنگذار، و معامالت یمال تیبا در نظرداشت اهم شیتفت یعال

 نماید اروکنترولی عی ذاتی ، کشفی خطرات اساس برپالن های خویش را  شتریب در سطح مرکز و والیاتوزارت 

 .ابدی شیافزا یداخل شیتفت تیتا مؤثر

داد های قرار که در موردسیستم منابع بشری و سیستم تدارکات وزارت محترم پیرامون سفارشات تفتیش مربوط .4

بیق و از نتایج در این گزارش انعکاس یافته است، تط امور ساختمانی، اجناس و مشوره دهی ارایه گردیده است و 

 اداره عالی تفتیش اطمینان خواهند داد. آن به

 

ولت تحویل دصیل و به واردات مکلف اند تا مبالغ ذیل را  نیز از شرکت ها تحانرژی وآب ضمنآ وزارت محترم  .5

 .نموده، اداره عالی تفتیش را اطمینان دهند

   

 مالحظات سال  بابت مبلغ قابل تحصیل اسم شرکت شماره

1 

 

 و بنا آسیا های شرکت

 Asia) پریل یتبرا

Bana & Bright 

Pearl) 

 الرد -119912مبلغ/

 امریکایی
 1393 اجرای قرارداد در تأخیر

 

 بیلت کمپنی 2

 هیدروبیلدنگ

Build 

Hydrobuilding 

Company  

 الرد -50000/مبلغ

 امریکایی

 در مبلغ آفر و مبلغ تفاوت

 قرارداد
1393 

 

 برشنا افغان د شرکت 3

 انرژی
 نیفغاا -162۸۸۸مبلغ/

 ختم تاریخ تأخیر بین

 اخذ تاریخ قرارداد و

 تمدید

1392 

 

  1392 در رسانیدن جنس تأخیر فغانیا -12526مبلغ/ شرکت اسرارمیالد 4

 مجموع
 ( دالر امریکائی 169912مبلغ ) 

 ( افغانی 1۷5414مبلغ ) 
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 بخش اول

 تفتیش روندومات راجع به معل
           

 انتخاب موضوع تفتیش 1.1

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

، تا اطمینان تفتیش)انتوسای(،مفتشین تفتیش عملکرد، مکلف اند تاپروسه تفتیش رابه شیوه پالنگذاری نمایند

رفته باکیفیت خوب ودرمحتوای آن اصول اساسی اقتصادیت ،مؤثریت ومفیدیت درنظر گحاصل گردد، تفتیش 

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

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

 درمعیاد زمانی کوتاه مدت راه اندازی میگردد.

احه هدف از اجرای مطالعه قبلی، مالحظه و تشخیص شرایط تطبیق وعدم تطبیق تفتیش عملکرد درس     

ساسی آغاز مورد نظرمیباشد. درصورتیکه شرایط تطبیق تفتیش عملکرد مساعد ارزیابی گردد، پروسه مطالعه ا

ع تحت ارتفتیش ،پالن اجرای تفتیش ودرضمیمه معلومات وشناخت کلی مرجوبرای تطبیق این پروسه پالن ک

شری منابع بتفتیش به شکل فراخوان جهت منظوری به مقام اداره ارایه میگردد. به همین اساس سیستم 

د انتخاب بعد از مطالعه قبلی به منظوراجرای تفتیش عملکر انرژی و آبوسیستم تدارکات مربوط به وزارت 

 ت.گردیده اس

 تفتیش حدود 1.2

را تحت پوشش قرار داده و تمرکز آن بیشتر  1394الی  1392این تفتیش معامالت وسیستم های سال های  

در بخش های ترمیماتی، تدارکات، مدیریت امور مالی، مدیریت  منابع بشریتم تدارکات وسیستم سروی سی

این بازرسی عمالً دراول برج جدی باشد سیستم کنترول داخلی میمدیریت  وطرز استفاده ازنیروی انسانی، و 

تکمیل ثریت ( ؤسه اصل ) اقتصادیت ، مفیدیت و م با در نظر داشتآغاز و  در مرکز وزارت 1394سال مالی

 ه استدیگرد

 قانونی مبنای 1.3

 محیطی و دعملکر تفتیش بازرسی صالحیت تفتیش عالی اداره تفتیش، عالی اداره جدید قانون( 5) ماده مطابق

 های ستندرد هب مطابقت بمنظور را ها فعالیت سایر و ها پروژه دولتی، های تصدی دفاتر، دولتی، داراتا در را

 : ذیل اهداف داشت نظر با  ( INTOSAI)  تفتیش عالی ادارات المللی بین سازمان

 زارتو بشری منابع ، تدارکات های ریاست در محیطی و عملکرد تفتیش اجرای بمنظور بازرسی تیم اینرو، از

 تفتیش و گردیده توظیف تفتیش عالی اداره مقام 1۸/9/1394 مورخ( ۸03) شماره حکم اساس  به واب انرژی

 (INTOSAI) تفتیش عالی ادارات المللی بین سازمان تفتیش معیارات با مطابقت در را محیطی و عملکرد

 .اند نموده اجراء
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 تفتیش هداف  1.4

 سیستم دوعملکر فعالیت چگونگی بآ و انرژی وزارت بشری منابع و تدارکات سیستم در عملکرد تفتیش دافاه

 قوانین مطابق دخو اهداف به رسیدن در بشری منابع و تدارکات سیستم یاآ.  میگیرد قرار ارزیابی مورد تدارکات

 تمفیدی و ثریتؤم ، اقتصادیت)  اصل سه داشت نظر در با ها متحدالمال ، ها طرزالعمل ، ها رهنمود ، مقررات ،

 قانونی های ءخال کدام ها قرارداد عقد پروسه و تدارکات سیستم پروسه در ها تخطی و ها چالش خیر،یا بوده( 

 . است گردیده رعایت

 : میکند ءاحتوا را ذیل موارد عملکرد تفتیش هداف 1.5

   بودجه و مالی منابع از استفاده ارزیابی . 

   مفیدیت و ثریتؤم ، تصادیتاق اصول با مطابقت در ها وقرارداد تأاجرا مدیریت . 

 ها انهتحویلخ و ها درگدام واجناس تجهیزات مصرف تدارکات، سیستم ثریتؤم و اقتصادیت بررسی بمنظور.  

    ثریتؤم یت،اقتصاد اصل داشت نظر با تدارکات بخش در کارمندان استخدام و بشری منابع مدیریت ارزیابی     

 . مفیدیت و

  خلیدا تفتیش میکانیزم کارکرد . 

 تفتیش معیار  1.6

 :گرفته استتفتیش عملکرد این وزارت بر اساس معیارهای ذیل مورد بررسی قرار 

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

 رهنمود های اداره تدارکات ملیو  مقررات و طرزالعمل برای تدارکات عامه .2

 (PFEM)مقررات قانون مدیریت امور مالی و مصارف عامه  .3

 ه قانون مالیات بر عایدات و احکام ریاست عواید وزارت مالیو  تخصیصات/ بودیجه منظور شده .4

 .ل داخلیطرزالعمل کنتروو  شرایط قرارداد/توافقنامه وزارت انرژی و اب با نهاد های تطبیق کننده .5

 .بهترین شیوه ها/عملکرد های بین المللی .6

 (تفتیش شیوهمیتودولوژی )  1.7

 بشری بعومنا تدارکات سیستم در عملکرد تفتیش اجرای به تصمیم ، بو آ انرژی وزارت همیتا به توجه با

  . شد گرفته نظر در نآ به مربوط وموضوعات

 ارزنده رول اجتماعی خدمات وعرضه اقتصادملی وانکشاف درتوسعه ومصرفی تولیدی نیروی منحیث برق انرژی

 کننده تعین رول جامعه واقتصادی اجتماعی گی زنده درروند یحیات مهم ماده منحیث نیز وآب نموده ءایفا را

 سیستم همین را وزارت یک اساسی محور بشری منابع سیستم و تدارکات سیستم روی بیشتر اینرو از .دارد

 داماستخ و ها قرارداد عقد سیستم دقیق بررسی شامل لکردعم تفتیش میتودلوژی أبن میدهد تشکیل ها

 در با نهاآ دعملکر وارزیابی اطالعات وسایر ، مالی اطالعات وتحلیل تجزیه متخصصین و مشاورین ، کارمندان

 و مقامات اب نظر تبادل ، عملکرد با نآ تأاجرا و مقایسه تفتیشبین المللی  شده تصریح معیارهای نظرداشت

 . میباشد عملکرد تفتیش پیرامون بوآ انرژی وزارت های ریاست و ها مریتآ لینؤومس
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 وزارت انرژی وآب ی مختصرمعرف  1.8
 

جدید شونده میلیارد مترمکعب آب ت (5۷) افغانستان دارای ظرفیت ،قرار معلومات دست داشته         

متباقی آن  آن استفاده شده و مترمکعب ملیارد (21) جمله آن ازکه  ،در سال های نورمال آبی میباشد

کشور  ینی درحوزه های دریائیزم های زیرهمچنان مجموع ظرفیت منابع آب از دسترس خارج میگردد،

ده شده و ملیارد مترمکعب آن استفا( 3) کعب آب در سال بوده که از آنجملهملیارد مترم (1۸) حدود

ین قابل زرع ملیون هکتار زم (۸) این درحالی است که کشور متباقی آن بدون استفاده باقی مانده است.

هزار  23رفیت یون هکتار آن تحت آبیاری قراردارد و دارای ظمل( 1.95)رادراختیار داشته که فعال حدود

 از رارتیح انرژی جیوترمل،  میگاوات تولیدبرق آبی و ظرفیت های قابل مالحظه انرژی آفتابی، بادی،

 انجمله از  ، ظرفیت انرژی بایومس را دارا میباشد کهطبیعی گاز ازنوع حرارتی انرژی سنگ، ذغال نوع

 .قراردارد برداری بهره مورد نآ میگاوات 540 حدود

مواد غذائی،  بناءً جهت استفاده مناسب از ظرفیت های موجود به منظور خود کفائی کشور از نگاه تولید

انرژی را  ستراتیژی سکتور های آب واد ملی کشور، وزارت انرژی و آب اتولید برق آبی جهت رشد اقتص

 :میباشد ذیل قرار  نموده که دیدگاه آن به اساس استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تدوین

 محیط و اجتماعی اقتصادی، پایدار انکشاف فقروبیکاری، کاهش جهت وکاریابی اشتغال ایجاد

ا که دسترسی وپایدار از آنه مناسب واستفاده وانرژی آب منابع  تنظیم و انکشاف حفاظت ازطریق  زیست

 .تضمین نماید کشور به آب وانرژی مطمئن را برای نسل های حال وآینده

وزارت انرژی و آب  اهداف  

 ت نسل های حال و آینده کشور به وسیله:یشبهبود مع

 دسترسی به آب آشامیدنی صحی بمنظور صحت وسالمت مردم. -

 تأمین آب مطمئن برای سکتور زراعت جهت تأمین مصؤونیت غذائی. -

 محافظت منابع عایداتی مردم از اثرات منفی خشکسالی وسیالب. -

 ین انرژی آبی ازظرفیت بالقوه منابع آب کشور برای شهرها و روستا ها.تأم -

 تهیه آب برای سکتور صنایع ملی و سایر سکتور های رشد اقتصادی کشور. -

 حفاظت پایدار محیط زیست. -

 ایجاد یک سکتور کار تجارتی و تخنیکی بوسیله:

 تنظیم خدمات انرژی برق. -

 . برق تولید ذاری در پروژه هایاشتراک سکتور خصوصی در تطبیق وسرمایه گ -

 منابع داخلی. از خود کفائی کشور -

 توسعه شبکات سرتا سری برق. -

 تبادله تجارت وترانزیت انرژی برق به صفت یک اداره اتصالی منطقه ئی. -

 تأمین برق برای سکتور صنایع ملی و سایر سکتورهای رشد اقتصادی کشور. -
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 وظایف

  شد.انکشاف و مدیریت منابع آب و انرژی در سرتاسر کشور میبا وظایف وزارت انرژی و آب عبارت از

    

در سطح وزارت  برنامه های ملی  

اکنون در وبرای رسیدن به اهداف ومقاصد فوق وزارت انرژی وآب برنامه های ذیل را تدوین وآماده نموده 

 قرار دارند: ءمعرض تطبیق و اجرا

  ها، تراتیژیاس ها، پالیسی انکشاف کاری، ظرفیت ارتقای و ها نهاد تقویت و ایجاد ملی برنامه    .1

 .مقررات و قوانین

 .آب تأسیسات وبازسازی اصالح برنامه    .2

 .آب منابع انکشاف برنامه    .3

 .سیالب منفی اثرات کاهش و دریاها سواحل تحکیم برنامه    .4

      ید انرژی برق از منابع مختلف داخلی.تول برنامه    .5

 .برق انرژی تبادلۀ و تجارت ترانزیت، تورید، برنامۀ    .6

 .برق انرژی انتـقال برنامه    .۷

 .برق انرژی توزیع برنامه    .۸

 .دیدتج قابل انرژی برنامه    .9
 

 توزار (استراتیژی) راهبردی پالن  1.9

 موریجه ملی انکشافی استراتیژی اساس به 1391 الی 13۸۷ سالهای طی بآو انرژی زارتو پالن راهبردی

ا در بر ر ذیل اهداف که است گردیده ترتیب بآ سکتور و انرژی سکتور دو به ( ANDS)  افغانستان اسالمی

  دارد:

 سرمایه اساس به نئمطم و پرداخت قابل انرژی وریآ فراهم از عبارت انرژی برنامه استراتیژیک فااهد  

  .باشد می افغانستان انرژی ابعمن در دولتی گذاری سرمایه و نظارت  خصوصی، سکتور گذاری

 تماعی اج  و اقتصادی دار پایه انکشاف افزایش ، فقر کاهش عبارت از بآ برنامه استراتیژی اهدف، 

  . اشدبمی  ،یندهآ حال و های نسل برای بآ کافی منابعحفظ  و اتباع کشور زندگی کیفیتبهبود در 

استراتیژی  1394 الی 1392 سالهای طیگردیده ولی  ترتیب 1391الی  13۸۷سال از انرژی سکتور استراتیژی

قبلی روی استراتیژی  گرفته نشده است، افزون بر آن  معرفی وزارت به جدید وزارت با معرفی اهداف جدید

زارعت ومالداری  ،تهای اقتصادبودن وظایف وزار مشابه دلیل آنرا وزارت انرژی وآب ،صورت نگرفته بازنگری نیز

به منظور تفکیک وظایف وزارت های نامبرده از طریق  1394ختم سال تا ود ساخته که انکشاف دهات وانمو

 برنامه برای و دارد جریان کار قبلی استراتیژی اساس به که. مقام ریاست دولت هدایت کتبی داده نشده است
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 چاب به انرژی خدمات تنظیم قانون جلد یک و قراردارد ابتدایی مرحله در پالیسی( 3) تعداد به  انرژی های

  .است رسیده

 والیتی و  مرکزی انکشافی پروژه( 99) تعداد به 1391 الی 13۸۷ یسالها طی انرژی سکتور استراتیژی در

 وتمدید ابلک در برق توزیع وتوسعه مجدد یاحیا ، ها شبکه توزیعی ، ها استیشن سب منتاژ و ساختمان شامل

 الی 13۸۷ سالهای طی جمله از که در نظر گرفته شده است برق کیلووات (220) و (110) برق لین انتقال و

( 12) د و تعدا فیصد 100 نآ پروژه (40) که مختلف پروژه( 52) تعداد به شده ارایه جدول به نظر 1394

( 52) تعداد هب انکشافی پروژه( 99) از استراتیژی به مطابق .است گردیده تکمیل فیصد( ۷0) الی (60) پروژه

  .میدهد نشان را پیشرفت استراتیژی به مطابق فیصد( 52) که گردیده لتکمی نآ پروژه

 غرض  هپروژ( 94) بتعدادکه  1394 الی 1392 سالهای در پیشنهادی های پروژه و ها پالن به نظر

ه ( پروژه کار آن عملی ک۸تعداد ) 1393و  1392شامل منظوری پالن داشته که از جمله طی 

یک از  به دالیل ذیل هیچ 1394نماید تطبیق گردیده  و در سال  ( فیصد را احتوا می10حدودآ )

 پروژه های ذکر شده تطبیق نگردیده است:  

 پیشنهادی های پروژه بودجه تمویل عدم . 

 پیشنهادی های پروژه بودجه تمویل به ها دونر مندی عالقه عدم  . 

 ثیر گذار بوده . نا امنی در تطبیق پروژه ها تأ 

 1394 الی 1392 سالهای گردیده ولی در جریان ترتیب( 1391 – 13۸۷) طی سالهای بآ سکتور استراتیژی

ت، در حال و روی استراتیژی قبلی نیز تجدید نظر صورت نگرفته اس نگردیده ترتیبجدید وزارت  استراتیژی

های ال س استراتیژی اساس به کهبه پیش برده می شود  قبلی استراتیژی اساس بهحاضر فعالیت های وزارت 

 ظرفیت لیسپا یک و قراردارد مسوده و ابتدایی مرحله در پالیسی( 5) تعداد به  بآ های برنامه برای قبل

  . است رسیده چاب به  بآ سکتور سازی

 وزارت و ریمالدا و زراعت ، دهات وانکشاف ءاحیا ، معادن)  های وزارت با مشترک سکتور آب استراتیژی در

پروژه های  در نظر گرفته شده است، پیرامون تطبیق و عدم تطبیق پروژه( 205) تعداد به(  ومسکن شهرسازی

رایم ما داده بدقیق را  لیت ارایه معلومات را دارد، ارقاموذکر شده از جانب آمریت برنامه های آب که مسئو

 یتیژاسترا روی افغانستان اسالمی جمهوری ریاست محترم حکم به نظر بوآ انرژی وزارت ولی. نتوانست

 .اند نموده غازآ را کار یندهآ سال (5) برای بآ سکتور
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 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 
 

 طرح وترتیب پالیسی ها 1.10

قق اهداف ( پالیسی اشاره گردیده است که باید جهت تح3روی طرح و ترتیب ) انرژی سکتور استراتیژی در       

ئی هاهای مذکور ن پالیسیترتیب گردد ولی تا اکنون  1394 الی 1392 سالهاین شده در جریان یتعی

 :قراردارد که جزئیات آن ذیآل تحریر می گردد مسوده و ابتدایی مرحله در نگردیده

 انرژی سکتور در خصوصی های گذاری سرمایه تشویق پالیسی .  

 تجدید قابل انرژی پالیسی  .  

 انرژی مثمریت پالیسی.  

 برق انرژی خدمات تنظیم قانون چاب . 

 وقت در کار چنین که گردد، ترتیب ذیل های پالیسی باید( 1391 – 13۸۷) بآ سکتور استراتیژی اساس به

 : دارد قرار مسوده و ابتدائی مرحله در ها پالیسی و نگرفته صورت معین

 1392ن نهایی شده پالیسی ظرفیت سازی سکتور آب مسوده آ 

 1393ب های فرامرزی پالیسی ملی آ مسوده 

 نگری شده.زبا 1394بی مسوده مقرره بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آ 

 بازنگری شده.  1394ب و اجازه نامه استفاده از منابع آ طرزالعمل جواز فعالیت 

 بتدایی است. ا دوسند 1394بی سیسات آأب وتمسوده مقرره بستر و حریم منابع آ 

 1393ب افغانستان مل جواز فعالیت و اجازه نامه استفاده از منابع آمسوده طرزالع.  

پالیسی  کدام 1394الی  1392ب طی سالهای آانرژی ومحترم وزارت بدست میآید که  در اخیر چنین نتیجه

 .الیسی های قبلی فعالیت نموده استب و انرژی بدسترس نداشته و برویت پمشخص بابت آ
 

 مدیریت مالی 1.11

 یها ورمف ، مالیه وزارت های رهنمود و ها طرزالعمل مطابق 1394 الی 1392 مالی سالهای طی بودجه ترتیب

BC1، BC2، تأاجرا ، ها مرفو و ها برنامه،  پروژه تطبیق بر نظارت های ریاست پیشبینی های پالن مطابق 

 گرفته است. صورت 

 میآورد بعمل استفاده جانبه یک حسابداری و مالی های سیستم از وزارت. 

 یگیردم صورت مالیه محترم وزارت موافقه به وآب انرژی وزارت طریق از ها پروژه در تنقیص و تزئید . 

 بودجه (،25-22-21)های  کود عادی بودجه :ازاند عبارت اختیاری وانکشافی عادی بودجه های کود 

هداف و مدیریت مالی یکی ازاجزای مهم اجراأت درراستای دسترسی به ا.(25 و 22 ) هایکود انکشافی

دی و منظور شده عا  عمومی دولت ذیل بودجه گراف میباشد . انرژی وآبتحقق آن در وزارت محترم 

 وزارت محترم را نشان میدهد: 1394 الی 1392انکشافی، تخصیصات صادره و مصارف سالهای 
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 سالسه در طی  اختصاص بودجه از بودجه عمومی دولت به وزارت انرژی و آب و فیصدی مصارفات، (1شکل )       

 
 

ز مجموع ا( فیصد 3وزارت انرژی و آب  ) 1394الی  1392طی سالهای  چنانچه در جدول فوق مالحظه می گردد،

             بلغمافغانی بودجه منظور شده در اختیار داشته که از جمله ( 34439129164) بودجه عمومی دولت مبلغ

را به  دهبودجه منظور ش( فیصد 4۸و وزارت توانسته ) دریافت نمودهافغانی تخصیص مواصلت  (20516440949)

وصدو سه هژده ملیارد و د (1۸20306211۸ ) وجوه که در بر گیرنده مبلغ درصد( 52)متباقی مصرف برساند. 

 افغانی می شود به مصرف نرسیده است. ملیون و شصت و دو هزارو یکصدو هژده 
 

 طی سه سال انکشافی منظور شدهء بودجهفیصدی عدم مصرف ، (2شکل )        

 
%( از 52، ) 1394( و در سال  %65، )  1393در سال ( %46، ) 1392ل به همین ترتیب وزارت محترم در سا

در م وجوه کمیزان مصرف  1393برساند، که در سال سته به مصرف نرا  نتوا انکشافی بودجه منظور شدهءمجموع 

 وزارت انرژی و آب در مقایسه با سال های قبل و بعد بیشتر قابل مکس می باشد. 
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   1394 – 1392عادی و انکشافی سال های جزئیات بودجه منظور شدۀ ، (1جدول شماره )
نوع بودجه
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 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 
 

 وزارت انرژی وآب1394الی  1392سالهای  عمومی تشکیل، (2جدول )

میدهد وپروسه استخدام منابع بشری با  تشکیل را اداره یک یی وعمده اساسی های بخش از یکی بشری منابع  

 .ت صورت میگیردأاستفاده از قوانین ، مقررات و طرزالعمل های خدمات ملکی، رتب معاش اجرا
 

 1394الی 1392طی سالهای  وزارت کارمندان موجودلی یتحصدرجه (، 3جدول )
 

یاف بکلور بکلوریا مالحظات اصل بست   موجود کمبود ماستر لیسانس   شماره سال 

%9ماستر   

%29سانس یل  

%20وریا لفوق بک  

%41وریا لبک  

294 142 205 65 164 706 870 1392 1 

%9ماستر    

  %28لیسانس 

%20وریا لفوق بک  

%42وریا لبک  

290 139 192 62 163 689 852 1393 2 

  %21ماستر 

%29لیسانس   

%20وریا لفوق بک  

%38وریا لبک  

273 143 211 82 143 709 852 1394 3 

، سانسی( ل%29( ماستر، )%9)ازجمله کارمندان  1392سال  طی درتشکیل وزارت انرژی وآبنظر به مالحظه جدول فوق، 

( %12) 1394سال در و پاینتر ازلیسانس( %62( لیسانس ، )%2۸( ماستر، )%9) 1393، درسالسانسیپاینتر ازل( 61%)

( %29) ( ماستر،%10)1394 الی  1392آن طی سالهای  که حد اوسط سانسیازل پائینتر( %5۸سانس ، )ی( ل%29)ماستر،

 نماید.  می ءاحتوا  سانس رای( پاینتر ازل%61سانس و )یل
 

 1392تشکیل سال 

 کارمندان بالمقطع کمبود موجود اصل تشکیل منظورشده

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر رمندکا

۸۷0 330 ۷06 29۸ 164 32  

 1393 سال تشکیل

 بالمقطع کارمندان کمبود موجود منظورشده تشکیل اصل

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند

۸52 329 6۸9 292 163 3۷  

 1394 سال تشکیل

 بالمقطع کارمندان کمبود موجود منظورشده تشکیل اصل

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر رمندکا

۸52 329 ۷09 299 143 30  
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 میتودولوژی تفتیش داخلی 1.12

شده  تعیین ،ت های تفتیش داخلی در مطابقت با معیار های مناسب و قبول شده تفتیش داخلیفعالی     

انتوسای و  ( و سازمان بین المللی ادارات تفتیش IIA توسط انستیتوت تفتیش داخلی ایالت متحده امریکا )

ضع گردیده و 1359الدر تعلیماتنامه تفتیش داخلی س( اداره عالی تفتیش ج.ا.ا. SAOکه از جانب ) های معیار

 رهنمایی ار تفتیش عالی اداره(  100،3۸و100،39) 100( ISSAI) ایسایگیرد، قرار می  ءدر منصه اجرا است،

 عهده ار داخلی تفتیش مؤثریت ارزیابی مسؤولیت تفتیش عالی رهنمودها، ادارات این است و براساس نموده

 یبرا د،یخواهد گرد یداخل شیتفت تیفیو بهبود ک یباعث رشد مسلک یالملل نیب یمسلک اریمع .میباشد دار

ورد م ،تواندیاست، م دهیگرد جادیا (IIA) یاخلد شنیمفت توتیکه توسط انست یمسلک اراتیمقصد، مع نیا

 .ردیقرار گ  نیو معلولءشهدا ،یوزارت محترم کار، امور اجتماع ۀاستفاد
 

 لیداخ شیتفت تیو استقالل یکار تیلؤومس 1.13

آن وزارت  یلداخ شیتفت استیر ۀبه عهد انرژی وآب وزارت  یداخل شیتفت یها تیبرد فعال شیپ تیلؤومس        

 . داردیم هیارا یادار نیمع ای ریبه وز ماًیخود را مستق یکار یکه گزارش ها باشدیم

 بیا ترته ارتوز یداخل شنیمفت ۀجهت استفاد شیتفت یدر قانون اداره عال یداخل شیتفت یکار یها تیصالح

 یتصادپالن انکشاف اق یشاخص ها قیعبارت از تطب یداخل شیشده  است که هدف عمده تفت حیوتصر دهیگرد

 یمور حسابا تیثقؤو م یجنس یو دارائ یدولت، حفاظت وجوه نقد یدارائ یو اقتصاد یمصرف قانون ،یو اجتماع

 .دهدیم لیتشک ی راو راپورده

 شنیمفت توتیمستقل انست یها استیوزارت ها و  ر یدوم هایو واحد ی هاندگینما یبازرس یبرا   

، بودن یدر خصوص مسلک ینموده است که رهنمود ها زیرا تجو یداخل شیتفت ۀاساسنام کی (IIA)یداخل

 هیرا ارا یداخل شیتفت تیفیک نانیو اطم یابینظارت و ارز ،یگزارشده ،یها، پالنگذار تیلؤومس ت،یاستقالل

را مورد  یلداخ نیمفتش توتیروش انست نیا زی(  نی)انتوسا شیتفت یادارات عال یالملل نی. سازمان بداردیم

گردد. استفاده  یلداخ شیکارمندان تفت یباعث رشد مسلک تواندیاساسنامه م نیقرار داده است. استفاده از ا دیتائ

 .مدنظر گرفته شود دیبا زین انرژی وآبوزارت  یکنترول داخل یاساسنامه برا کیاز همچو 

 شیتتف استیآن است که پالن مطروحه ساالنه ر نیمب انرژی وآبت روزا یداخل شیتفت یعملکرد ها ورمر

داخل تاز  یریمقام وزارت، جهت جلوگ یبعداز منظور گردد،یم هیبه مقام وزارت ارا یغرض منظور ،یداخل

 لیاز تحلشده بعد بیترت یگزارش ها ، گرددیم الج.ا.ا ارس شیتفت یبا پالن اداره عال یو هماهنگ یفویوظ

 .گرددیم میتقد ریبه شخص وز یها و سفارشات بازرس افتهی
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 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 
 

 تفتیش داخلی تشکیالت منابع بشری، (4جدول )

 

  میباشد: ذیل دوآمریت داخلی دارای تفتیش ریاست   

 ( مراجع35و) پالنی بشکل را ( مراجع60) تعداد وحسابی امورمالی 1394-1392 سالهای طی ،تفتیش آمریت 1

 بازرسی مورد ورزیده توصل اداری فساد علیه مبارزه واداره ارنوالیح لوی اداره ازطریق که راطورخاص

 .داده استقرار

 ننگرهار،کنر، روان،پ بغالن، والیات در را آب های پروژه( 53) تعداد1392 درسال که تخنیکی تفتیش آمریت   2

( پروژه رادروالیت بغالن 46تعداد ) 1393، درسال تخار،کاپیسا بدخشان، نمروز، سمنگان، بلخ، هرات، لغمان،

( پروژه رادروالیت ننگرهار، 42تعداد) 1394پروان ،کابل ، بدخشان، تخار،کندز، کاپیسا وپنجشیر ودرسال  ،

بدخشان وکابل  بلخ، پروان، کاپیسا، پنجشیر، تخار،  الن، سمنگان،کنر، لغمان ، لوگر، پکتیا، خوست، بغ

 .است نموده بازرسی

 انرژی های پروژه  سه و وپروان بغالن والیات در را انرژی های پروژه سه تعداد1392 ریاست تفتیش داخلی درسال

 پروان،کابل، غالن،ب والیات در را پروژه( 46) تعداد 1393 رسالدکنرها ولغمان،  ننگرهار، رادروالیات

 لوگر، لغمان، ننگرهار،کنر، والیات در را پروژه (42) تعداد 1394درسال و وپنجشیر بدخشان،تخار،کندز،کاپیسا

 .است نموده بازرسی وکابل بدخشان تخار، پنجشیر، ،کاپیسا، پروان بلخ، سمنگان، ، بغالن خوست، پکتیا،

 ننگرهار،کنرهاولغمان راوالیات انرژی پروزه وسه وپروان بغالن والیات در را انرژی پروژه سه تعداد 1392ودرسال

 .اند نموده بازرسی -1394 درسال

 1392تشکیل سال 

 کارمندان بالمقطع کمبود موجود اصل تشکیل 

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند

2۸ 5 20 5 ۸ - - 

 1393 سال تشکیل

 بالمقطع کارمندان کمبود موجود  تشکیل اصل

 اجیر کارمند اجیر رمندکا اجیر کارمند

2۸ 5 21 5 ۷ - - 

 1394 سال تشکیل

 بالمقطع کارمندان کمبود موجود  تشکیل اصل

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند

2۸ 5 19 5 9 - - 
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 دیده قرارارنوالی به تفیش داخلی ارجاع شده وازطرف تفتیش داخلی بازرسی گرکه ازح های رسیدگی به دوسیه

 ذیل است:

 ( م154بررسی اوراق قضیه مبلغ )یری.لیون افغانی ذمت محترم محمدنعیم وز 

 .قضیه کتمان مکتوب ساختمانی هلمند 

 . قضیه برق رسانی قلعه زرین تره خیل 

  متر مربع زمین .(  ۷200)بررسی اوراق قضیه موازی 

  کابل.( کیلووات از ازبکستان الی 220)بررسی قضیه لین انتقالی 

 . بررسی قضیه خان آبادوکشم بدخشان 

 .قضیه تحکیمات سواحل پنج آموسرجنگل بدخشان 

 ه مایکروهایدل سمکنی قضی 

 ات گجران وکشک هر ،رباط سنگی ،شرکت ساختمانی مصطفی شرکت ترنک، مچلغو، بند المار، هقضی   

 ،پارنده پنجشیر.

 . قضیه تحکیم سواحل ده مرغان بدخشان 

 // . ترمیم گازتوربین شمالغرب 

 // .برق رسانی دشت برچی 

 //  تمدید لین برق بادغیس 

 // . برق باغ دره 

 // یبکاری شیرمحمد.فر 

 //  ندز،کیلووات ک220کمره های واپیکا ،تگاب فاریاب ،بلخ ،کمربندلشکری نیمروز،سب استیشن 

 .تحکیم کاری شورتیپه جریمه پروژه شبکه برق شهر کابل 

 . عدم پرداخت کرایه اطاقهای ریاست عناصر فلزی 

وسیه دهشت متباقی  تطبیق ارسال وهفت دوسیه بمرجع غرض  ،دوسیه آن تحت بررسی (12) تعداد که ازجمله 

 ن به اهل خبره تسلیم داده شده است .آن بمقام وزارت تقدیم ویک دوسیه آ
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 یافته ها و مشاهدات تفتیش 
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 بخش دوم
 

 یافته ها ومشاهدات تفتیش
 

 وزارت پالن راهبردیپیرامون طرح و ترتیب  مشاهدات 2.1
 

 استراتیژی( ) راهبردی پالن آب و انرژی سکتور دو برای 1391 الی 13۸۷ سالهای طی قبالً بوآ انرژی رتوزا

 النپ و ندارد استراتیژیک پالن کداممذکور  وزارت 1394 الی 1392 سالهاینموده است ولی طی  ترتیب

 . است ننموده نظر وتجدید بازنگری هم را قبل سالهای استراتیژیک

 النهای ک پروژه چندین ریزی برنامه  1391 الی 13۸۷ سالهای استراتیژی اساس هب  آب سکتور 

 شد.می با برداری نقشه و دیزاین سروی، حالت در مذکور های پروژه است، نموده ریزیطرح  را

 یرو وزارت فعالً، هنبود موجود بآ سکتور بخش در پالن ماستر 1394 الی 1392 سالهای طی 

 روی روکا نموده جانبه همه تالش ییدریا های حوزه پالن ماستر و ورکش بآ پالن ماستر ترتیب

 . است گردیدهاغاز عمالً  وهریرود مزارشریف ، کابل ییدریا حوزه پالن ماستر
 

 ،سازماندهی المس ریزی برنامه ،اهداف به مدنآ نایل راستای در تا می سازد قادر را اداره کاستراتیژی مدیریت

 عملی و مثبت بردارد. گام های  ها کنترول انجام و بشری نیروی مینأت کامل،

انکشاف  در ار وزارت نه تنها گذشته های وبرنامه ستراتیژیااز استفاده و(  ستراتیژیا نبود دورنمای جدید )

اهداف جدید  برنامه ریزی دقیق و تعین در مانی عقب زمینه برعکس کمک نکرده بلکه اهداففعالیت ها و تعین 

 را فراهم می سازد. نیازمندی ها طبق معیارات نویندر مطابق به 

صوصی در تشویق سرمایه گذاری های خ پالیسی ،پالیسی( 3)روی طرح و تدوین   استراتیژی سکتور انرژیدر 

ین کار صورت تذکر بعمل آمده است، که چن پالیسی مثمریت انرژیو  پالیسی انرژی قابل تجدید،  سکتور انرژی

ی سکتور آب ، به همین ترتیب در استراتیژقراردارد مسوده و ابتدایی مرحله در مذکورنگرفت و پالیسی های 

نابع مپالیسی بستر حریم و پالیسی ظرفیت سازی سکتور آب  ،ملی آب فرامرزیپالیسی  تدوینروی طرح و 

ده از تفاطرزالعمل جواز فعالیت و اسو  قانون تنظیم خدمات انرژی برق صرفتاکید بعمل آمده است که آب 

ده قرار به چاب رسیده است و متباقی پالیسی ها با گذشت چندین سال در مرحله ابتدائی و مسومنابع آب 

 دارد. 
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 سفارش

جدید  ساله پنج استراتیژی یا و تجدید را  1391 الی 13۸۷ سالهای استراتیژی نیاز دارد تا بو آ انرژی وزارت

 اهبریر های پالن.  را نشان میدهد  اداره یک وجودیتم ودلیل هویت استراتیژی زیرا، نماید ترتیب را

 می کمک ار گان دهنکن پالن و مدیران و ساور که است ابزار ووسیله مراحل ، اصول سلسله یک استراتیژیک

 . شوند دست یاب شان ریزی وبرنامه اهداف به مطابق و نمایند وعمل فکر استراتیژیک روش یک به تا کند

شش بخرچ کو،  ستراتیژی کارااایجاد وتقویت بخشیدن  در تادهند هدایت  ی مربوطهمحترم به بخشها وزارت

های  پیامداز تا بوده دربرگیرنده تمام اهداف و مقاصد میشود مشخص دراستراتیژی کهموضوعاتی ،دهند

یر درغ آید بعملکه ناشی از عدم موجودیت استراتیژی و پالن میباشد جلوگیری  ،تأمفید اجرا غیرثر وؤمغیر

اشت. افزون در قبال نخواهد د ثریتؤم منظم نبود یک برنامه کاری ی وزارت درن چگونگی انجام فعالیت هاآ

هائی نماید تا نبر آن وزارت محترم مکلف است تا برویت استراتیژی پالیسی ها و کارشیوه ها را نیز تدوین و 

 تحقق یابد.   ثر و در معیاد معین آنتعین شده در استراتیژی به شیوه مؤاهداف 
 

 منابع بشری وزارت مدیریت در بخشها یافته  2.2
 

،  ( لیسانس%29( ماستر، )%9)،  1392تشکیل طی سال درجه تحصیلی کارمندان وزارت نظر به مالحظه 

 1394سال رد و پاینتر ازلیسانس( %62( لیسانس ، )%2۸( ماستر، )%9) 1393، درسالپاینتر ازلیسانس ( 61%)

 1394الی   1392آن طی سالهای  که حد اوسط ازلیسانس ( پائینتر%5۸( لیسانس ، )%29)( ماستر،12%)

 .سانس می باشد( پاینتر ازلی%61( لیسانس و )%29( ماستر، )10%)

ی تعداد ، درجه تحصیلمی باشد مسلکیکه از جمله وزارت های کلیدی، و انرژی وآب با وجودیوزارت محترم 

گردیده تا  باعث متذکره، عوامل پائین قرار دارد در سطحمیرسد  (%61) که بهکثیر کارمندان مربوط وزارت 

 باالی اهداف، کیفیت کاری، تطبیق پروژه ها تأثیر منفی بر جا گذارد.
 

 سفارش 

 یسازلیت فراهم آوری تسهیالت و زمینه سازی رشد و انکشاف ظرفیت ؤوکه مسریاست منابع بشری 

حصیلی تدر جهت بلند بردن سطح  1394الی 1392طی سالهای ، داردبعهده مسلکی و فنی را  در وزارت 

 ازدارندیکارمندان نبنأ دروزارت محترم  ۀ ننموده است.توجه قابل مالحظ انرژی وآبکارمندان وزارت 

ماید و وزارت محترم انرژی و آب کوشش ن ندیالزم راکسب نما یآموزش هاتادربخشهای مسلکی وفنی 

 .را استخدام نمایدیالت عالی تحصتا افراد مسلکی و دارای 
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 وزارت مدیریت مالیبخش یافته ها در  2.3
 

شکل شماره  چنانچه در مدیریت مالی یکی ازاجزای مهم دستیابی به اهداف قبالً تعین شده ادارات میباشد،

دجه ( فیصد از مجموع بو3وزارت انرژی و آب  ) 1394الی  1392طی سالهای  (  مالحظه می گردد،1)

             غافغانی بودجه منظور شده در اختیار داشته که از جمله مبل( 34439129164) می دولت مبلغعمو

شده  بودجه منظور( فیصد 4۸و وزارت توانسته ) دریافت نمودهافغانی تخصیص مواصلت  (20516440949)

یارد و هژده مل (1۸20306211۸ ) وجوه که در بر گیرنده مبلغ درصد( 52متباقی )را به مصرف برساند. 

 افغانی می شود به مصرف نرسیده است. دوصدو سه ملیون و شصت و دو هزارو یکصدو هژده 

ال س( در %46، ) 1392وزارت محترم در سال ( مشاهده می گردد که 2در شکل شماره )به همین ترتیب 

برساند،  استه به مصرفخویش را  نتوانکشافی  بودجۀ( از مجموع %52، ) 1394( و در سال  65%، )  1393

د بیشتر میزان مصرف کم وجوه در وزارت انرژی و آب در مقایسه با سال های قبل و بع 1393که در سال 

 قابل مکس می باشد.
رشده (بودجه منظو 46%) 1392مشاهده میگردد، وزارت محترم درجریان سال ( 1ل شماره )ودرجد همچنان

افته که قسمت اعظم بودجه بوده به وزارت تخصیص نی( 65%) حدودا1393ًطی سال %( تخصیصات ، 20و )

 2/1393/ 2۸مورخ  (150۸)، شماره 10/2/1393( مورخ12۸1شماره ) ب متعددیچنانچه وزارت طی مکات

اده دتخصیص  از به وزارت مالیه درخواست اجرای تخصیص نموده که 12/1393/ 25مورخ  (۸06)شماره  و

 (14%) صادره وازتخصیصات( بودجه منظورشده 52%)1394سال ودر (30%) 1393ر سال شده انکشافی د

این موضوع  که بمصرف برساند . نتوانسته استخویشرا ( بودجه 21%)1392ودربخش عادی طی سال 

وسط انعکاس دهنده ضعف مدیریت در سیستم تدارکات ، کنترول داخلی وعدم اجرای نظارت وارزیابی ت

 . ه سطح وزارت محترم بوده استریاست نظارت ازبخش های انکشافی ب
 

 

 سفارش

نجش سکه ازطرف وزارت محترم مالیه  انکشافی های پروژه بخش دردر مورد اخذ بودجه محترم وزارت 

یص تخصمنظور شده وعدم مصرف  بودجهزیرا عدم اخذ   ،و منظور میگردد تالش های الزم بخرچ داده

 . پنداشته میشود ت مرجعأدر اجرا چالش بزرگ صادره،
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 ریاست تفتیش داخلیپیرامون عملکرد یافته ها ومشاهدات  2.4
 

گونه  بر اساس تحلیل خطرات در فعالیت های وزارت ترتیب نشده هیچ داخلی پالن های ساالنه تفتیش

ده بنظر حد های مربوط صورت گرفته یا انتخاب شامعلومات بر اینکه تفتیش بر اساس کدام دالیل بر و

ه شیوه یش صرف یک فهرست و لست از بخش های بوده که بنام پالن ترتیب و هیچ گوننرسید ، پالن تفت

ه ای مطروحبر طبق پالن ه ت متذکرهسریا ضمناًنحوه تفتیش در پالن انعکاس داده نشده . نمونه گیری ،

، عناصر  ، ریاست تدارکات ، منابع بشری ، ریاست های ، آب ، انرژیبارزسی واحدهای چون ریاست مالی

اده صرف مورد بازرسی قرارند 1394الی  1392فلزی وسایر واحد های مرکزی را طی سالهای تحت بازرسی 

 واحد های والیتی را بازرسی نموده است.
 

 سفارش

ه تمام بمنظور شناخت و اسلوب تفتیش و کشف نارسائی ها در سیستم اجراأت مرجع ایجاب می نماید ک

الی عهمآهنگی با ریاست تفتیش داخلی اداره همیت خطر در ساحات فعالیت های وزارت برویت سطح ا

قرارداده  ریاست تفتیش داخلی منبعد واحد های مرکزی را نیز مورد بازرسی ،نظر گرفته شودتفتیش در 

شری و غیره بزیرا منبع تمام اجراأت مربوط واحد های وزارت ، ریاست های  مالی ، تدارکات ، منابع ، 

ت مرکز و والیات تا تطبیق پالن در امورا ی ارتباط داشته، والیتی در عرصه های کارواحد های بوده که با 

دم بازرسی در حقیقت خطر ذاتی در ترتیب پالن و خطر کنترول در ع .طور عادالنه و یکسان صورت گیرد 

 .شمرده میشود ،واحد های مرکز

در  پالن عالی با کیفیت کهوزارت محترم ریاست تفتیش داخلی را هدایت دهند تا در ترتیب یک  

 وده تا قادرتوجه جدی نم ،ستندرد های بین المللی تفتیش باشدابرگیرنده تمام ابعاد شامل معیارات و 

فمند و زیرا عدم پالن های هد، باشندبه  تثبیت وکشف خطرات که در فعالیت های مرجع وجود دارد، 

 .غیر موثر و غیر مفید انجام گردد سبب می گردد تا تفتیش با کیفیت پائین  فاقد معیار ها
 

 مشاهده 

ر حالیکه دبر اساس تعلیماتنامه تفتیش داخلی رئیس تفتیش داخلی باید از تحصیالت عالی برخوردار باشد 

 مدت چندین تحصیالت موصوف در حد متوسط میباشداینکه عالوه از  ریاست تفتیش داخلیرئیس فعلی 

 اخلی نیزکارمندان ریاست تفتیش د تعدادی از ماید، افزون بر آنسرپرست ایفای وظیفه می ن سال به حیث

انش مسلکی داز تحصیالت عالی برخوردار نبوده که می باید کارمندان ریاست محترم تفتیش داخلی با داشتن 

 مسلکی تفتیش بلدیت داشته باشد.  و شیوه های اجرای
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 کهوارد دست نگرفته و م ات الزم را رویتطبیق یافته های خویش اقدام غرض داخلی تفتیش ریاستضمناً 

 1393 درسال ، وق العادهف بررسی ویک پالن شامل پروژه(22) تعداد -1392 سال طی شده داده پالن برویت

 -1394 سالدر و شده ارسال سارنوالی اداره از که خاص موضوع دو و داشته بازرسی تحت را مرجع 23 تعداد

 تاولی  مودهن بازرسی ورزیده مواصلت سارنوالی ازجانب که دوسیه - 32 وتعداد پالن شامل مرجع15 تعداد

ب و پیگیری از جانب ریاست متذکره تعقی سفارش هایافته ها و  وتحقق تطبیق وعدم تطبیق ازچگونگی کنونا

 ؟ تفتیش داخلی تطبیق گردیده یا خیرصورت نگرفت و معلوم نیست که آیا یافته و مشاهدات 
 

 پاسخ مرجع 
 

ربوطه م، مرجع پیرامون دانش مسلکی و داشتن تحصیالت عالی طه به یافته ها و سفارش های تفتیشدر راب
، فتیش داخلیمربوط ریاست ت پیگیری یافته ها و سفارش هایولی در مورد تعقیب و  .ابراز قناعت نموده است

فارش سیافته ها و ، ریاست تفتیش داخلی مکلفیت دارد تا که قناعت بخش نمی باشد ،نظر متفاوت داشته
 های مربوط به آن ریاست را تعقیب و پیگیری نماید. 

 

 سفارش

ی در بست ریاست تفتیش داخلی در تفاهم با ریاست منابع بشری در استخدام افراد دارای تحصیالت عال

،  تا پروسه تفتیش را بر اساس خطرات کشفی ،اقدامات جدی بخرچ داده های ریاست تفتیش داخلی

 ت نمایند .أاجرا و تفتیش عیار ساختهبین المللی ولی وسایر استندرد های ذاتی وکنتر

 دریافت جهتو گردیده وقت ضیاع باعث شده انجام های فعالیت اهداف نیامدن وبدست تطبیق عدم

 . وپیگیری صورت گیرد تعقیبباید  سفارشات ،ثرومفیدؤم نتیجه

 ی،،جنس پولی های نویسی بیرون بابت انش های فعالیت انجام بمنظورنتیجه داخلی تفتیش ریاست 

 تأااجر درغیران، دارند ولیتؤمس شان نظریات تطبیق وعدم تطبیق چگونگی وغیره اصالحی سفارشات

 .بود خواهد وغیرمفید غیرمؤثر تفتیش
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 تدارکات سیستمیافته های تفتیش پیرامون 
 

 (ساحه تمرکزتفتیش عملکرد)

 

 دارکات معرفی مختصر ریاست تهیه و ت  2.5

 وماتمعل طبقاست.  ایجادگردیده وآب انرژی وزارت تشکیالتی چوکات در 13۸1 سال در تدارکات ریاست 

 این طریق از هائیکه موافقتنامه و ها قرارداد وآب، انرژی وزارت تدارکات تهیه و ریاستدر ه،شد آوری جمع

 .میگردد حلمرا طی کشور تدارکات قانون فعلی سیستم مطابق ،ء میشوداجرا ریاست

 ردیمیگ صورت تدارکات قانون به تدرمطابق خریداری پروسه. 

 ازطریق ،باشد دولتی بودجه از خارج که آسیائی انکشافی بانک و جهانی بانک تدارکاتی های پروژه 

روگرام )پ انکشافی های پروژه حمایت تطبیق واحد طریق از بلکه رد،یگ نمی صورت تدارکات ریاست

مدیریت  ( و)پروژه-PCO( ،) ریاست انسجام پروژه ها PIO  - انکشاف منابع آببرای  سرمایه گذاری

 .ردیمیگ صورت یباشد،م  آب و انرژی وزارت مرکز در آن موقعیت که (PMU  -منابع آب 

 بر رتونظا آب انکشافی های پروژه تطبیق بر نظارت ریاست طریق از ها، پروژه تطبیق از نظارت 

 میپذیرد. صورت انرژی انکشافی های پروژه تطبیق

 که سیائیآ انکشافی بانک از همچنان و جهانی بانک از اعم ها، پروژه کننده تمویل طرف از بودجه 

 محترم نکمیسیو منظوری از بعد تدارکات پروسه و بوده ءجرااال مرعی میباشند، دولت بودجه شامل

 .میگردد نهایی ملی تدارکات
 

 1394 الی 1392 سالهای طیوزارت انرژی وآب  تهیه وتدارکات ریاست تشکیل:  5جدول 
  

 

 

 

 

 1392تشکیل سال 

 کمبود موجود اصل تشکیل منظورشده
 کارمندان بالمقطع

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند

44 8 37 7 7 1 4 

 1393 سال تشکیل

 کمبود موجود منظورشده تشکیل اصل
 بالمقطع کارمندان

 اجیر مندکار اجیر کارمند اجیر کارمند

45 8 38 7 7 1 5 

 1394 سال تشکیل

 کمبود موجود منظورشده تشکیل اصل
 بالمقطع کارمندان

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند

45 8 39 8 6 1 5 
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 1394الی  1392طی سالهای  کارمندان ریاست تهیه وتدارکات بتناسب کارمندان موجوددرجه تحصیلی :   6جدول 

 بکلوریا مالحظات
فوق 

 بکلوریا
 موجود کمبود ماستر لیسانس

اصل بست 

 کارمندان
 شماره سال

ماستر 2%  

لیسانس 8%  

%18وریا لفوق بک  

%74وریالبک  

28 7 3 1 6 38 44 1392 1 

ماستر %2  

11  لیسانس  %

%24وریا لفوق بک  

%63وریا لبک  

24 9 4 1 7 38 45 1393 2 

ماستر %2  

 لیسانس  13%

%26وریا لفوق بک  

%59وریا لکب  

23 10 5 1 6 39 45 1394 3 

 

 مشاهده 

 ،مندانکار (44) ازجمله 1392در سال  درتشکیل ریاست تدارکاتقرار که در جدول فوق مالحظه می گردد، 

 ( ماستر،%2)( کارمند، 45از جمله ) 1393 ، درسالسانس یپاینتر ازل( %92سانس ، )ی( ل%۸) ( ماستر،2%)

انس ، سی( ل%13) ( ماستر،%2) (45از مجموع ) 1394درسال و  سانسینتر ازلپای( %۸۷سانس ، )ی( ل11%)

 ر،( ماست%2)1394 الی 1392ریاست متذکره طی سالهای  آن در که حد اوسط سانسیازل پائینتر( ۸5%)

 نماید.  می ءاحتواسانس را ی( پاینتر ازل%۸۸سانس و )ی( ل10%)

ات آموزش درخصوص تدارکنماید و  ءهیه و تدارکات ارتقانیاز است تا سطح تحصیلی کارمندان ریاست تبنأ 

 .ندیالزم راکسب نما یها

 

ماستر  لیسانس  فوق بکلوریا  بکلوریا 

1392 2% 7% 18% 73%

1393 2% 11% 24% 63%

1394 2% 13% 26% 59%
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فیصدی ارتقاء درجه تحصیلی کارمندان ریاست تهیه و تدارکات( : 3)شکل 
1394-1393-1392طی سال های 

1392 1393 1394
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 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 
 

ه سفوق مالحظه می گردد، سطح تحصیلی کارمندان ریاست تهیه و تدارکات در بخش ماستر طی  شکلدر 

، ر داشته( نظر به مجموع تشکیل قرا%2و فیصدی آن در یک سطح ) ر و انکشاف ننموده استیکدام تغی ،سال

ا نشان ( درصد رشد ر5که در حدود ) خوب نداشته در بخش لیسانس نیز سطح تحصیلی ارتقای فزون بر آنا

ارای تحصیالت ریاست تهیه و تدارکات دکارمندان  ( درصد۸۸، در بخش پائینتر از لیسانس که تقریباً )میدهد

وریا لجه بکطح تحصیلی از درس 1392در مقایسه با سال  ( درصد15تر از لیسانس می باشند، در حدود )پائین

   نموده است.  ءبه درجات بلند تر ارتقا

 

   تدارکات و تهیه پالنگذاری ریاست ارزیابی روند  2.6
 

اتی مربوط را بانظر ( قانون تدارکات، اداره تدارکاتی را مکلف نموده تا پالن تدارک1بند ) ،ماده شماره یازدهم

دارکاتی پالن ت 1394 الی 1392 سالهای طی انرژی و آب ارتوزداشت وجوه دست داشته ترتیب نماید،  ولی 

 توسطرکاتی ریاست تهیه و تدارکات، یاداشت تداو اظهارات به اساس پاسخ  خویش را ترتیب ننموده است، که

 ادارات از ساله همه مؤظف مسؤولین و گردیده ترتیب اختصاصی فارمت از استفاده با مالیه محترم وزارت

شت و فارمت ، که ریاست تهیه و تدارکات پیرامون یاداایندنم می درج درفارمت و آوری معج معلومات ذیربط

 .اختصاصی وزارت مالیه نیز اسناد طور مستند ارایه نتوانست

  و دیدج های پروژه و احتیاج تثبیت جهت کتبی طور 1395 مالیسال  سوم ربع در تدارکات و تهیه ریاست

 پروژه، یتموقع، تا معلومات مکمل پیرامون پروژه ها شامل، نموده خواستدر طور کتبی ادارات از انتقالی

 خواسته معلوماترا با آن ریاست شریک تا برویت آن  پروژه تخمینی بودجه، قیمت موجودیت پروژه، نوعیت

 . گردد تدارکاتی پالن شامل شده

 شکلب تدارکاتی پالن در نآ  درج، انرژی و بآ نظارت های ریاست طرف از ناتکمیل های پروژه معرفی

 .میباشد قبل سالهای از انتقالی

یق پروژه و تطب پالن تدارکاتی در انکشاف یک ساختن نیازمندی های یک نهاد دولتی داشتن هوردآبرای بر

شری ، تهیه بورده شدن اهداف ) استخدام نیروی آپالن در برچنین که نبود داشته ها نقش ارزنده را در بر

 روژه ها ( موجب عقب مانی میگردد.وتدارک و تطبیق پ

  یاداشت پروژه هایکه در وسط سال ارایه گردیده شامل  1394الی  1392طی سالهای 

 . نگردیده استنیز تدارکاتی 

 سفارش 

مناسب یک مرجع را به غرض  ییک برنامه پیش بینی شده عمومی بوده که تمام عملکرد هاپالن تدارکاتی 

که وزارت محترم فاقد پالن  ،نظر داشت نتایج مفید و مطلوب انعکاس میدهدتطبیق اهداف و مقاصد با در 

ثر در رفع نیاز ؤت مأتا بمنظور اجرا دهندریاست های مربوط را هدایت   وزارت محترمبناً  بوده،تدارکاتی 
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 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 
 

ثرپروژه های ؤمندی های خویش در بخش های استخدام نیروی بشری، تهیه وتدارکات اجناس، تطبیق م

در ترتیب پالن های تدارکاتی مؤثر با درک مسؤولیت های وظیفوی که موضوع مهم بوده از  ،رژیب و انآ

طریق یک کمیسیون با صالحیت که تمام ضرورت های وزارت را با اهداف تعیین شده ان ترتیب و تنظیم 

دانسته دیت  نماید، به پیش برده شود  زیرا وضعیت فعلی وزارت در عدم موجودیت پالن تدارکاتی فاقد مفی

 بجا میگذارد . ب وانرژی تأثیرات منفی راشده ودر انکشاف سیستم آ

 پاسخ مرجع 

ه استعالمیه فوق، در جریان بازرسی پاسخ و قناعت بخش های مربوطه ذریع در رابطه به یافته ها و مشاهدات

ه ء اختتامیهای متعدد اخذ گردیده است، ولی پیرامون پیش نویس گزارش تفتیش عملکرد که در جلسه

زارت انرژی وجهت ابراز نظر با مقام  31/6/1395( مورخ 2۸و ذریعه نامه رسمی شماره ) 6/1395 /2۸تاریخی 

 وزارتات ریاست تهیه و تدارکمنجانب  به یافته های فوق 15/5/1396آب شریک گردیده، تا اکنون مورخ  و

 ه است.    ابراز نظر صورت نگرفت یبیه، قعبا وجود ارسال سه بار نامه ت

 
 

  یافته ها و مشاهدات تفتیش پیرامون قرارداد های اجناس 2.7
 

 

 مشاهده

   1393 سال ضرورت النوع مختلف وسایط جات پرزه قلم( 36۷1) خریداری( 043) نمبر درقرارداد     

 هپرز قرارداد که دهش عقد یکسال بمدت 15/11/1392 تاریخ از اسرارمیالد شرکت با افغانی-۸5۷0550/بمبلغ

 لبیداوط طریق از عادی بودجه( 22601)کود در وآب انرژی وزارت 1393 سال تدارکاتی پالن شامل جات

 /9/۷ شاییگ آفر تاریخ ،16/6/1392رخؤم اعالن از بعد افغانی ملیون (12) مبلغ تخمینی قیمت با باز

 رخؤم2۸۷1 حکم به ظرن داوطلبان مراجعه عدم نسبت وتدارکات تهیه ریاست اثرپیشنهاد وبه شده تعین1392

 15/11/1392 قرارداد اعطای تاریخ و گردیده تمدید 1392 میزان (30) تاریخ  الی وزارت مقام 9/۷/1392

 سه ملهج واز بود کرده اخذ آفر شرکت( 14) تعداد که 30/۷/1392 تاریخ به گشایی آفر تأهی نظر از بعد

 پرزه ینهای قیمت میالد اسرار شرکت شرایط دواج ی ها شرکت میان واز نموده ارایه را خویش آفر شرکت

 ارزیابی تأهی سنجش قرار ، داشته ارایه بودهقیمت  نازلترین که افغانی -۸192000/مبلغ را جات

 به ارزیابی هیأت یشودم افغانی-۸5۷0550/مبلغ جمعآ که داشته محاسبوی اشتباه افغانی-3۷۸550/مبلغ

 تأهی ییدیأوت ارزیابی از بعد که نموده قناعت 25/9/1392رخؤم (45) نمبر استعالم ذریعه محاسبوی اشتباه

 . است گردیده قرارداد عقدو پیشنهاد وزارت مقام به تدارکاتی
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 چنانهم قراردهد اداره بدسترس روز دو درمدت را ضرورت مورد جنس ازاطالع، پسبوده  مکلف قراردادی

 بعد میشود ضرورت اجناسیکه قرارداد لشام اجناس برعالوه خرید خوش درقسمت است مکلف قراردادی

 . نماید تهیه باید نازل ازنرخ کمتر(%2) تأهی توسط نرخ سه ازگرفتن

 .شد هدخوا وضع قراردادی به پرداخت از نظر مورد واسطه ترمیم ویا پرزه قیمت( %0. 1) خیرأت درصورت
 

 قرارداد مراحل طی پروسه در نواقص

 های پن،گولیجم لیدر، بطری، تایر، : مانند میشوده بیشتردید نآ مصرف دروزارت که جات پرزه درتعداد     

 درقرارداد ولی یزناچ بازار در ان قیمت که وغیره برفپاک پل فلنجر، بولت، فین فارسنگ، فلترباب، وتیرات، تخت

 پمپ، دیزل هید، مانند میباشد کمتر ان مصرف که جات پرزه برعکس ،شده داده نرخ گزاف قیمت به

 آن باال قیمت دربازار است وغیره داینمو ، بکسه امپیر کرنشافت، للیترارکندشن، بکسه، اشترنگ رسلندر،ماست

 . شده درنظرگرفته ناچیز درقرارداد ولی

 تهیه باال بمقدار قرارداد شامل جات پرزه بتناسب  آزاد بازار از نمیباشد قرارداد شامل که جات ازپرزه تعدادی

  . است شده

 مدت هچنانچ نشده داده تسلیم معینه درمعیاد درخواست برطبق ازاجناس قسمتی کهنمود یافتدرما  تأهی

 اد درفی روز( شرایط عمومی قرارد2۷مطابق ماده  میشود تأخیر روز( 123)جمعاً که ( 14( و)2۷(،)2۷)،(55)

که  داشت هوظیف تدارکات وشعبات اداری و گرفته صورتکه  (  قابل جریمه پنداشته میشود%0.1مبلغ )

ارقام  ذیالً  هکصورت نگرفته  الزم تأاجرا اما میداد تسلیم نآمعین  درموعدرا جات پرزه تا تعقیب موضوع را

  :میگردد

  کزیمر های پروژه خدماتی( 314۷9پلیت نمبر ) کروالی دریور عبدالسلیم درخواست ورقه برویت 

 شرکت یعنوان تدارکات ریاست۷/2/1393 رخ( مؤ434) شماره استعالم ذریعه جات پرزه قلم (9) بابت

 خیرأت یوم( 55) مدت که میرسد بمالحظه واسطه ترمیم بابت2/4/1393 تاریخی نوروبل میالد اسرار

 . گرفته است صورت واسطه درترمیم

  ابتب  اداری ریاست خدماتی( 33۷۸نمبر پلیت شماره ) تریکان دریور فواد درخواست ورقه برویت 

 کتشر عنوانی تدارکات ریاست19/3/1393رخ( مؤ3۷9) شماره استعالم ریعهذ  جات پرزه قلم (3)

 خیرتأ یوم( 14) مدت که میرسد بمالحظه واسطه ترمیم بابت2/4/1393 تاریخی وبل نور اسرارمیالد

  است. گرفته صورت واسطه درترمیم

  ( 396) برنم پلیت صرف واسطه ترمیم بابت اداری ریاست14/2/1393 رخؤم( ۷0) پیشنهاد ذریعه

 (53۷) شماره واستعالم بوده والیات و مرکز های پروژه از نظارت موظف تخنیکی کنترول ریاست
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 تاریخی وبل اسرارمیالد شرکت عنوانی پرزه قلم (3) بابت تدارکات ریاست5/3/1393 رخؤم

 . است داشته احتواء را خیرأت روز (2۷) مدت که ترمیم بابت2/4/1393

  پرزه لمق (۸) بابت ییدرولوژها ریاست(  6191نمبر) پلیت کروال دریور وادف درخواست ورقه برویت 

 نور درمیال اسرا شرکت عنوانی تدارکات ریاست5/3/1393 رخ( مؤ541) شماره استعالم ذریعه  جات

 درترمیم خیرأت یوم( 2۷) مدت که میرسد بمالحظه واسطه ترمیم بابت 2/4/1393 تاریخی وبل

  است. گرفته صورت واسطه

  شرکت وجه جات پرزه تقیم -544630/ مبلغ 12/5/1393( 469) شماره گی برده حواله برویت 

زم وعدم ت الأجریمه دراثرعدم اجرا افغانی -669۸9/ مبلغ جمعاً فرمایش اسناد برویت و نامبرده

حواله  که برویت غیرمفید میسازد. غیرمنصفانه و واقع شده که پروسه تدارکات رارعایت معیارات 

 -12526وضع ومتباقی مبلغ/فغانی آن ا -54463متذکره ازجمله مبلغ قابل جریمه صرف مبلغ /

 باالی شرکت نیزقابل تحصیل میباشد. ن  ازدرک جریمه تأخیرافغانی آ

  سازش هرنوع امکان اینکه بدلیل نمیشود پنداشته مفید ازقرارداد خارج جات پرزه های خریداری   

 شد.میبا متصور درقیمت

 شسفار

 مصرف کم جات پرزه قیمت تثبیت عدم بادرنظرداشت وآب انرژی دروزارت تدارکات سیستم قرارارزیابی     

 پرزه یهته وعدم ازبازار جات پرزه وخریداری وسایط ضرورت قابل مکمل جات پرزه درج عدم مصرف، بیش و

 استری چنانچه، گرددمی وانمودوریاست اداری  تدارکاتی های بخش انگاری سهل ،معینه درمعیاد جات

 را زمال واقدامات  پیگیری معتدد مکاتیب ذریعه را شرکت که داشته مکلفیت جات پرزه درتهیه تدارکات

عال زیرامکلفیت ف ،بوده موضوع مکلفپیرامون  نیزریاست اداری  بهمین ترتیب ،میگرفت دست راروی

وغیر ف ضعی ،پسمانی و خیرأبدلیل ت متذکره ریاست هایاجراأت که عهده داشته  نگهداشتن وسایط را به

 . ارزیابی میگرددثر ؤم

سرع ابه تعلل بدون  درقسمت انجام وظایف شان تا دهندبریاست اداری وتدارکات هدایت وزارت محترم 

جریمه  افغانی بابت -12526نموده، درضمن مبلغ/ رعایتسلوکی اداره راجداً  ت نموده وقواعدأاجرا وقت

 قابل تحصیل میباشد. نیز تأخیراز شرکت متذکره 
 

 مشاهده

 قلم (65)و پطرول تیل لیتر -120000/ مقدار ، دیزل تیل لیتر -140000/ مقدار خریداری قرارداد     

 که شده سپرده طلبیداو عالنا به بوآ انرژی وزارت 1393 سال ضرورت النوع مختلف باب فلتر و روغنیات

 بتاریخ شائیگ فرآ باالخره بوده قربان عید رخصتی روز 1392 سال میزان 25به  مصادف  بعد روز( 21)
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 شرکت (10) برای نخست که میگیرد صورت شائیگافر عالنا ، گردیده نیتعی شرطنامه مطابق 2۷/۷/1393

 ظریف احمد شرکت ازجمله حاضرکه شرکت (5) تعداد آفرگشایی روز درگردیده و  توزیع طلبیودا اسناد

 وزارت بمقام هدایت غرض موضوع ،شناخته شده  برنده افغانی -19326260/بلغم نازل نرخارایه  با( ظریفی)

 افغانی-15000000/ مبلغ که تدارکاتی پالن مطابقو  بودجه نظر به حکم مقام وزارت به ومتکی پیشنهاد

 .گردد قرارداد عقد میشود

 قرارداد مذکور دارای نواقص ذیل می باشد: 

 عالی باکیفیت تیل گردیده مشخص وزارت طرف از که رولپط دیزل تیل نوعیت تثبیت قرارجدول 

 چنین مبین که اسناد نوع هیچ وقیدیت تسلیمی اسناد برویت حالیکه در گردیده درج وپطرول دیزل

 نرسید.  بنظر باشد مشخصات

 هشد قرارداد های تیل شرکت که رسید بنظر وپطرول دیزل تیل ازتسلیمی اطمینان حصول برطبق 

 مکاتیب) الزم اجراأت آن تهیه مورد در تدارکات ریاست چنانچه نداده، تسلیم نهمعی درمعیاد را

          مدت 3/1/1393 مؤرخ( 193) های حواله در که ،ارسال ننموده است شرکت بجانب( تعقیبی

 ،است شده داده تسلیم پسمانی با روز( 41)جمعاً  روزکه 13 مدت( 210) نمبر حواله و روز( 2۸)

 آنرا قیمت وتتفا و خریداری بازار از را اجناس میتوانست قرارداد مواد قطب بر وتدارکات تهیه ریاست

 . است نکرده که نمود می تحصیل قراردادی از

 ستمسی پروسه ،تأاجرا چنین که نداده انجام درست طور را خویش وظایف تدارکات و تهیه ریاست بناً

 . دانسته می شود مؤثریت قدفا  کیفیت بی تیلبدلیل استفاده از  را تدارکات

 سفارش

ت أهی نیوریاست نامبرده درقسمت تعی بوده وتدارکات تهیه ریاست وظایف از اجناس محافظت تذخیر    

بخرچ  تثبیت وکیفیت اجناس مهارت الزم را درچگونگی ،می گردد معاینه که ازطرف مقام وزارت معرفی

امورات  در ، بنأسیستم های کنترول داخلی می باشد ت ناقص نشان دهنده ضعف درچنین اجراأ .نداده اند

 .نگردیده استن ه که مرجع قادر به درک وجلوگیری آبود خطرکنترولی موجودمتذکره 

 را ،لیطوردوامدار سیستم های کنترو ،رفع چالش ها در تا هدایت دهندریاست تدارکات وزارت محترم ب

 جلوگیرین آاز  ،میسازد ثرأمت سیستم تدارکات راهای  که فعالیتاشتباهات عمده واساسی  تا ،انجام داده

 .بعمل آید
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 مشاهده

،          باب فلتر لمق ( ۸4 )و پطرول لیتر( 11 3920 )مقدار دیزل تیل لیتر (143۷50) مقدار خریداری قرارداد    

 و گردیده قدع میالد اسرار شرکت با افغانی -1994۷520/ مبلغ 1394 سال ضرورت روغنیات قلم (14)

       ترتیبب قرارداد مندرج قیمت مطابق را پطرول لیتر (33۸59) مقدار و دیزل لیتر (32944 )مقدار شرکت

 تادیه شده هیهت تیل قلم دو بابت نماید، می ءاحتوا را افغانی- 3۷۷4۸2۷ /مبلغ جمعاٌ که افغانی (5۷ و 56 )

 تخصیص تنداش،  احتیاج تثبیت از بعد تدارکات انونق با مطابقت در متذکره قرارداد که است گرفته صورت

 کتشر را نازل نرخ گیرنده فرآ شرکت (4) جمع از شرکت سه ( ARDS )طریق از داوطلبی اعالن بودجه

 افغانی - 3۸20360/مبلغ منتخب هیئت ابیارزی اثر در که نموده ارایه افغانی -1612۷160 /مبلغ میالد اسرار

 /بلغم قیمت مجموع که ساخته وانمود 26/۷/93 مؤرخ(  25 ) شماره استعالم ذریعه را محاسبوی اشتباه

 طبق شنهادپی اثر از و پذیرفته را محاسبوی اشتباه متذکره شرکت ،نماید می ءاحتوا را افغانی 1994۷520

صورت گرفته  دادقرار عقد افغانی-16000000/مبلغ موجود بودجه بادرنظرداشتمتذکره  شرکت مقام هدایت

 یک شان اراعتب ادعیم که های قرارداد ملی تدارکات کمیسیون 22/1/94 مؤرخ( 23 )شماره فیصله قرار. تاس

 نموده فسخ را ادقرارد باشد داشته ۀمالحظ قابل تفاوت بازار فعلی نرخ با مقایسه در باشد آن از کمتر یا سال

 .گردید فسخ  کرهمتذ قرارداد نتیجه در که نماید عقد جدید قرارداد رقابتی روش از و

 ریقط از پطرول تیل لیتر (50000)مقدار و دیزل لیتر (۷0000)مقدار به وزارت ضرورت دیگری قرارداد

گردیده  نیعیت وزارت رؤسایی نفر (5) بتعداد وزارت ۸/4/1394 رخؤم( ۸۷۸)  حکم قرار قبلی قرارداد مذاکره

نموده  رایها را خویش آفرهای درمعیاد معینه و اخذ شرطنامه شرکت سه داوطلبی اعالن طریق از باالخرهکه 

 شرکت است، نموده ارایه فغانیا -51۸5000/-مبلغب نازل نرخ ظریفی ظریف احمد تجارتی شرکت که اند

 لیتر فی و انیافغ( 43 به 56) مبلغ از دیزل لیتر فی قیمت 26/9/1395 الی اعتبار تاریخ جواز دارای متذکره

 فی ودر غانیاف (13) مبلغ دیزل لیتر فی در قیمت تفاوت با که افغانی( 43.5) مبلغ به( 5۷) ازمبلغ پطرول

ه نظر ب خاص مشکل کدام تدارکات پروسه در که است، شده قرارداد عقد افغانی (13.5) مبلغ پطرول لیتر

  .نرسید

درفی  و انیغاف( 13) دیزللیتر فی در گیری چشم پولی تفاوت کمتر زمانی معیاد درقسمیکه ارزیابی گردید، 

    .میباشد ظریفی ظریف احمدبین شرکت اسرارمیالد و  افغانی( 13.5) لیترپطرول

   در را واقتصادیت مؤثریت، مفیدیت درسیستم تدارکاتی منظم گذاری پالن یک بدلیل نبود نواقص چنین

  متخصص، افراد بایست که ارزیابی هیئت تعین نیازمندی، تثبیت مانند ساخته ملموس غیر ها پروژه تطبیق

 معیارات یتتثب ، اداره نیاز مورد اجناس تهیه برای مناسب نرخ تثبیت جهت تا میشد گماشته وکارا شایسته

 تصامیم اتخاذ مینمود. داوطلبان برای تگییسوشا
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 ماه( 2) حدوداً مدت در حتی شده قرارداد اجناس وتدارک تهیه قبال در را شان وظایف میالد اسرار شرکت

 والهح متکی بهروز( 41) مدت ظریفی شرکت و جات پرزه تهیه در 12/5/1393 رخؤم( 469) حواله به متکی

 وسایط شدن فعال جهت روغنیات تهیه در 1/1393/ 9 مؤرخ (210)نمبر وحواله 3/1/1393 مؤرخ (193) نمبر

 آب) انیساختم های پروژه از نظارت چنین موضوع باعث گردیده تا که ،نموده خیرأت 1393 سالهای طی

    .به کندی مواجع گرددبه دلیل عدم فعالیت وسایط  (وانرژی

 روغنیات ، جات زهپر ، باب فلتر ، وپطرول دیزل تیل مانند اجناس تمام قرارداد بنأ بادرنظرداشت اسناد موجوده

 ریفظ محمد شرکت ، میالدنور اسرار)  ها شرکت همین توسط 1395 الی 1390 سالهای طی در مایع وگاز

    .است شده آورده در انحصار در(  ریفیظ
   

 سفارش

د شرایط منبعد زمینه را برای اشتراک داوطلبان واجکه  ،دنده هدایتریاست تدارکات وزارت محترم ب

 گنجانند.ب ها قیمت روز را درقرارداد بکمیت باال فراهم ساخته وهمچنان موضوع کاهش وافزایش نرخ یا

 از عدادیت انحصار بهدر سال های قبل  قسماً وآب انرژی وزارت در ها قرارداد ،گردید مالحظه طوریکه

 مسیست مدیریت هرگاه زیرا نمی باشد، بخش قناعت شان ومؤثریت مفیدیت درجه که بوده ها شرکت

 عدم دکه خو شده، وتآخیر ناکامی دچار سیستم روند مسلماً باشد داشته ضعف اداره یک در تدارکات

 .میسازد وانمود تدارکاتی های سیستم تطبیق در را اداره ضعف و توانایی
 

 مشاهده 

- مبلغ انرژی انکشافی پروژه ارزیابی نظارت ریاست ضرورت متر کیلو صفر هایلکس موتر عراده یک     

عقد قرارداد شده ( یوم 15مدت ) به  1392/ 3 /20به تاریخ  موتورز یونایتد شرکت با افغانی -2043۷۸6/

 ضبعو ولی است، شده ( ذکر2011مدل ) کیلومتر صفر هایلکس موتر مشخصات رمایشف سند مطابقاست، 

 خریدرای متقی عین ، به بازار در پیدایش عدم بدلیل کیلومتر (35) قید به رنجر فورت موتر هایلکس موتر

 هتهی ترممح ریاست از قرارداد و شرطنامه مواد تطبیق عدم توسط تیم تفتیش بابت  موضوع.  است گردیده

         : داشته اند تحریر پرسش بعمل آمد، درجواب 23/4/1395 مؤرخ (۷۸استعالمیه شماره) طی وتدارکات

 تصور قرارداد مطابق نامبرده واسطه خریداری یعنی تذکررفته نیز  آن معادل واسطه درمشخصات )

 آن قیمت وتوتفا ریداریخ دریافت، میگرفت، درصورت معلومات بازار از را موضوع تدارکات باید گرفته(،که

 میگردید. اخذ وهدایت پیشنهاد وزارت به موضوع دریافت عدم ودرصورت تحصیل ازشرکت

 تأواجرا معلومات نه ،بوده کننده تعهد شرکت درخواست به متکی هایلکس واسطه یافت در عدم دالیل

 قاعده ، مینمود جستجو را آن ودلیل یافت در عدم بازار از باید تدارکات ریاست اینکه یعنی تدارکات، ریاست

 باید دلیل بدون میگردد قرارداد عقد آن وبرویت مینماید تعهد شرکت که را جنس کدام هرگاه ،است طوری
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 واضح را وغیره نشدن وارد ویا ، آن نشدن تولید مانند مؤجه دالیل آن تهیه عدم صورت ودر نماید تهیه

 هیچ تدارکات ریاست ولی نماید معلومات نیز بازار از تا است مکلف دهنده فرمایش مرجع ضمن در نموده

 بی لیلد به تدارکات سیستم وشایسته معقول تطبیق که میگردد مالحظه أبن  نکردهدررابطه  تأاجرا نوع

مربوطه میباشد درنظرگرفته نشده  اتشعب نیازمندی رعایت به مکلف که تدارکات ریاست تأواجرا توجهی

 است.
 

 سفارش 

 ترم کیلو صفر هایلکس موترعوض  فورت رینجر عراده یک بدلیل خریداری ، تدارکات تریاس اجراأت

 مؤثرنبوده، نشده است، تثبیت اراضی در آن مقاومت اصالً  که انکشافی پروژه ارزیابی نظارت ریاست ضرورت

 صداقت وظیفوی راحفظ نموده ،بمنظور حفظ ثبات تا دهندبریاست تدارکات هدایت زارت محترم و

 پروژه فاهدات أکه چنین اجرا د،خودداری نمای عالیت های که سبب ضیاع دارایی دولت میگردد جداًازف

 . تلقی مینمایددیت یفاقد مف را
 

 مشاهده 

 ارتوز 1393 مالی سال ضرورت مطبوع وغیر مطبوع باب قرطاسیه قلم (244) وخریداری تهیه قرار    

افغانی  -5000000/مبلغ به کمال اخالص تجارتی شرکت با سال یک الی 2۷/12/1392 تاریخ از بوآ انرژی

 برویت و گردیده تثبیت واحد هر های ضرورت که دومی های واحد و مرکز ساالنه احتیاج تثبیت الثراب که

 . است گرفته صورت قرارداد عقد نآ

 فرمایش به شده استدرخو معیاد به مطابق اجناس گاه هر قرارداد شرایط(  2۷-1 شماره ) ماده اساس به

 بنام اردادقر قیمت سرجمع از (%10) نآ اکثر وحد( %0.5) خیرأت هفته هر بدل در نشود داده تسلیم هدهند

 ببحسا شرکت تضمین و فسخ قرارداد اجناس تمام یا و بخش یک تسلیمی عدم صورت ودر خیرأت جریمه

  .میگردد انتقال دولت

ایم جر تیم تفتیش 20/4/1395رخ ؤ( م۷3) شماره ماستعال پاسخدر مربوطه تحریری شعبه اما به اساس

 جریمه شرایط عمومی قرارداد(  2۸ ) مادهدرخیر شرکت اخالص کمال را موجه نپداشته بدلیل اینکه أت

 ( فیصد در فی هفته از قیمت جنس درخواست شده است درهمان مقطع زمانی میداند، که0.5تأخیر)

( 401) حواله افغانی و از -6606مبلغ / (5۷۷افغانی از حواله ) -۷29/ ( مبلغ4۸۷) موضوع جریمه از حواله

 /2/ 4 مؤرخ (10۷09فغانی میشود قبالً ذریعه اویز نمبر )ا -12۷01معاً مبلغ /افغانی که ج -5366مبلغ /

 به واردات دولت تحویل گردیده است .  1395
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 سفارش 

 در مندرج دموا وهم نکرده الزم تأاجرا اردادقر و شرطنامه مواد تطبیق در تدارکات و تهیه ریاست شعبات

 هم قرارداد عمومی طشرای( 2۷-1) ماده زیرا نداشته مطابقت شده ترتیب قرارداد و معیاری شرطنامه

 خیرأت ایمجر درقسمت تفاوت ،قرارداد( 2۸) ماده در ولی بوده درج یکسان خط قرارداد در وهم درشرطنامه

دد ماده قرارداد خط بوده که قرارداد برویت شرطنامه ترتیب میگر چون شرطنامه اساس ،میرسد بمالحظه

ه یکی حکم کتضاد بین دو ماده در قرارداد  که در قرارداد تذکر رفته درج شرطنامه نمی باشد بناً (2۸)

ن تناقض چنی، خیر را از مجموع قیمت قرارداد و دیگر حکم از قیمت اجناس درخواست شده نمودهأجریمه ت

   را درقبال داشته است. تدارکات پروسهعدم مؤثریت به نفع دولت شده و  الزم تأرااج سبب عدم

 مشاهده

 هلمند دریایی فرعی حوزه ریاست مستعمل ضرورت النوع مختلف وسایط عراده یازدهخریداری  قرارداد    

 اویح گروپ حمیدی اتحاد شرکت با ماه یک مدت  6/1/1393 تاریخ از نیمروز والیت زرنج پائینی

 .  است گردیده عقد انکشافی بودجه از افغانی -55600۷9۸/مبلغ

 شکریل نهر کانال کاری پاک غرض به هلمند دریایی فرعی حوزه مراقبت حفظ مدیریت پیشنهاد اساس به 

 بیاریآ نآ قطری از زمین هکتار هزار (16) مساحت به و مانده باز برداری بهره از فعالً که نیمروز والیت

 (4) بلدوزر، چین یک لودر، عراده یک دمترک، عراده (4) قبیل از وسایط عراده یازده تهیه به رورتض میگردد

 رخؤم (1915)  شماره پیشنهاد اثر به وزارت گرفته صورت وزارت عنوانی تیلر عراده یک ، اسکواتور عراده

 1/10/1392 رخؤم162 شماره حکم ذریعه دولت ریاست وهدایت دولت ریاست محترم مقام عنوانی 5/9/1392

 و کتدار را وجوهی موضوع استعجالیت بنابر مستعمل نیاز مورد ماشینری خریداری غرض مالیه بوزارت

 ریاید ومراقبت حفظ۷/11/1392 رخؤم( 41) شماره پیشنهاد اًبعد، قرار داده نرژی وآبا بدسترس وزارت

 که داشته رتیبت مبرمیتنظربه  ریکاییام دالر-9۸0000 /مبلغ بودجه منظوری بابت وزارت عنوانی هلمند

 رخؤم( 42) شماره شنهادیپ طی تدارکات ریاست ،داده هدایت واحد ازمنبع را موضوعمحترم  وزارت

 را راردادق کدام وسایط های قرارداد درمورد تدارکات ریاست اینکه بابت وزارت مقام عنوانی 22/11/1392

 که دنمای تعین نآ وارزیابی شرکت نمودن تثبیت راغرض نفری سه تئهی ندارد قبلی وشناخت نکرده عقد

یاست ر درحالیکه قراردهد بدسترس وزمانش بوقت مشخصات رامطابق وسایط و مالی، توانایی کار، سابقه

 زمینه شان هدف فقط که نماید ارزیابی آنرا تاهیئت نکرده معرفی را شرکت کدام هیچ تدارکات غرض ارزیابی

 مؤرخ( 9469) شماره حکم طی کرده استفاده موقع از نیز وزارتمقام  که بوده نظر مورد شرکت برای سازی

 ودهنم ییدأت را شان کاری ظرفیت که را لوجستیکی حمیدی اتحاد کمپنی خود دلخواه شرکت22/11/1392

 .نماید قرارداد نآ وبه معرفی
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 خنیکیت وظرفیت تجربه ، لیما توانایی که شرکت ،معیاری شرطنامه (5.5) ماده (ب) ءهدایات جز برطبق

وجود نبوده م درمورد اسناد نوع هیچ ازشرکت درحالیکه شود قرارداد نآ به باشد دارا را مشابه های وپروژه

  ختنسا وفعال باترمیم یاتنروغ مصارف تمام تا است مکلف شرکت ،قرارداد مندرج مواد براساس . است

 بپردازد. پروژه کمال بجانب ماه سه مدت الی کار ازشروع را وسایط

تن  هزار (500) هکتار زمین و هزار (16000حدوداً )تدارک وسایط مستعمل برای کانال نهرلشکری که 

یشوند که ن مستفید مازآ  مسکونین مستقیم  )آبیاری برای کشت وزراعت( وغیرمستقیم )استفاده همه گانی(

 ن ازای آیط مستعمل عمرکوتاه داشته وبجتهیه وسا ثریت ومفیدیت سنجش میگردید زیراؤمیباید بربنیاد م

 وسایطی جدیدکه نمایانگر ملکیت وسرمایه وزارت باشد صورت میگرفت.
 

 

 سفارش 

اکیفیت ببدل مصارف بودجه دولت درتهیه وتدارک اجناس  بالخصوص مقامات وزارت در لین تدارکات وؤومس

 ءاحتوا را ،دیتو مفیثریت ؤم شفافیت ، مور،اجرای بهترا ،اجرای وظایف به حسن صورت تا نمایند،اقدام الزم 

 نماید.

 ارزیابی وضعیت اجناس در دیپو ها   2.8
 

اخل از اجناس د 10/6/1395به تاریخ  نان از چگونگی حفظ اموال واجناستیم تفتیش جهت حصول اطمی

وال معتمد، کنترول بعمل آورد، بنظر رسید که در حفاظت امداود دیپوی قرطاسیه باب محترم محمد 

الون ده ، موجودیت رطوبت شدید، نبود بواجناس توجه صورت نگرفته است، چنانچه اجناس بشکل پراگن

یباشد ها قطی تونر به سایز های مختلف که قابل استفاده نمانک تیل، موجودیت صدحریق در ت های ضد

 را نشان میدهد .غنی خود بی تفاوتی مسؤول دیپو، محترم محمد 

لم ق( 196بابت تهیه ) 12/5/1395رخ ؤریاست تدارکات طی سند فرمایش م تیم تفتیشدر اثر مشاهده 

لیم یوم بجانب وزارت تس( 2)قرطاسیه عنوانی شرکت رشاد مقدس صادر و مطابق متن قرارداد در ظرف

تسلیم  از اجناس شامل سند فرمایش را( 1۸۸) تعداد 25/5/1395نمایند . شرکت متذکره طی بل تاریخی 

 30/6یخ الحال تار ( قلم اجناس شامل سند فرمایش را طی پته طلب به دیپو تعهد نموده و تا۸د)و تعدا

شکل از متت معاینه أیوم بجانب وزارت تسلیم نداده است . در حالیکه هی (50) با گذشت حدوداً 1395/

و سید جان  (IT)، حمید اهلل عضو عضو ریاست اداری یک فتح اهلل عضو تدارکات ، محمد داود  محترمان هر

ر تسلیم اند که اجناس مطابق فرمایش بوده به تحویلدار مذکو هعضو انستیتوت پروژه سازی تحریر داشت

 داده شده درحالیکه معتمد از تسلیمی و عدم تسلیمی اجناس در عقب بل تذکر نداده است .
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  سفارش

شکل مکمل ابت تسلیم گیری اجناس بت معاینه بیأهغفلت  بدلیلپروسه تدارکات  ،قسمیکه ارزیابی میگردد

 .رزیابی نمیگرددثر و مفید اؤم ،مندرج شرطنامه وقرارداد و ارایه سند پته طلب وعدم تهیه اجناس مطابق مواد

در  و ادهقرارد دیبأت معاینه را نخست مورد تیأتا ه دهندریاست تهیه وتدارکات هدایت ب وزارت محترم 

مچنان هحارنوالی معرفی گردد. تعقیب عدلی به اداره محترم لوی منظور به  ،صورت تکرار همچو موارد

دارکات از طریق اداره محترم تشرکت رشاد مقدس که بر طبق مواد مندرج قرارداد تخلف و غفلت نموده 

 یچ مورد عقد قرارداد صورت نگیرد.قرار داده و منبعد با شرکت موصوف در ه لست سیاهدر ملی 

   پاسخ مرجع

قناعت بخش  وه به یافته ها و سفارش های مربوط قرارداد های اجناس، در جریان بازرسی پاسخ در رابط     

کرد پیش نویس گزارش تفتیش عمل همچنان یه های متعدد اخذ گردیده است،های مربوطه ذریعه استعالم

هت ابراز ج 31/6/1395( مورخ 2۸و ذریعه نامه رسمی شماره ) 6/1395 /2۸که در جلسهء اختتامیه تاریخی 

رارداد های مربوط بخش ق به یک تعداد یافته ها و سفارش هانظر با مقام وزارت انرژی و آب شریک گردیده، 

و  رائها پاسخ( ۸31/۸43ذریعه نامه شماره ) 0۸/05/1396بتاریخ  ، منابع بشری و تفتیش داخلیساختمانی

ریاست نجانب متقعیبیه، به یافته های فوق با وجود ارسال سه بار نامه  15/5/1396رخ اکنون مؤمتباقی الی 

 ابراز نظر صورت نگرفته است.     تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب

 
 

 ( ساختمانی ) یافته ها و مشاهدات تفتیش پیرامون قراردادهای 2.9
 

 مشاهده

 دالر -400۷۸64/بمبلغ فراه والیت آباد بخش پروژه برق وتولید ذخیروی بند تفصیلی دیزاین قرارداد     

 یازمنظور بعد اکستانیپ نسپاک وکمپنی وزارت بین ماه (1۸) بمدت 24/2/2013ریخ تا از امریکایی

 .است عقدگردیده

 لفالحا بانک از گرانتی بانک دربدل نسپاک کمپنی به پیشپرداخت( %20) بابت دالر  ۸015۷2.۸0/مبلغ 

 شامل غمبل میباید ، کمپنی قرارداد ادیعمانقضای و وشفاف چشمگیر های فعالیت عدم بدلیل شده پرداخت

 مالی ومعین انرژی وآب وزیرای امض به ددتعم مکاتیب چنانچهگردد،  دافغانستان انتقال گرانتی بحساب بانک

 .  استه نداد انتقال بانک گرانتی را مختلف های هانهب به الفالح بانکاما  گردیده است، ارسال وزارت

 و فراه والیت عنوانی متعدد مکاتیب از بعد که بوده توقف پروژه کار احهدرس امنیت مینأت عدم نسبت به 

 اساس به که ساخته وانمود را بودجه داشتن عدم ساحه، مراجع متذکره امنیت مینأت بابت امورداخله وزارت
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 فیصله( 39۷) شماره فیصله و 1394/ ۷ /1۸ رخؤم( 25) جلسه و 22/۷/1394 رخؤم( ۸۸00) نمبر مکتوب

 نمودن مهیا کنونی شرایط در زیرا شود شتهاگذ داخلی واحد منبع وطلبیاد به مجدد پروژه ،ملی تدارکات اداره

 در تدارکاتی واحد منبع روش از پروژه اهمیت به نظر محترم وزارت أبن میباشد مشکل خارجی شرکت امنیت

 مقام که شده خود خدمات قیمت( %20) خواهان متذکره کمپنیاً بعد، نمایند استفاده جدید قرارداد قسمت

 ازجملهارزیابی نماید،  را کمپنی کارکرد است تا داده هدایت تن( 10) تعداد متشکل از خنیکیبورد ت به وزارت

 ایشان دوتن که قرارداده یدتأی مورد را دالر -1۷0334 مبلغ/ حاوی( %4.25) حجم بورد اعضای تن (۸)

 انکشافی های پروژه آمربررسی اهلل وانجینرحشمت بورد یسئرو آب های برنامه یسئر (نورزی) فرهاد محترمان

 پروژه وآمربررسی ها برنامه یسئری امضا ازعدم ، بناً اند نموده خودداری پیرامون موضوع یییدأوت امضاء از

 ،میداردء احتوا را دالر-1۷0334/مبلغ حاوی( %4.25بر ) مبنی تخنیکی بورد ۀفیصل که میشود دانسته مربوط

 محسوس بدلیل اینکه درساحه هیچ نوع فعالیت انجام نداده،کمپنی متذکره  وکارکرد نشده نداشتهپ اصولی

( ازقیمت قرارداد دربدل بانک گرانتی پرداخت شده چون کمپنی مطابق 20%به کمپنی مطابق قرارداد ) ،نبوده

 ساب دافغانستان بانک شده کهوزارت خواهان انتقال پول گرانتی بانک به ح قرارداد کارپروژه را انجام نداده و

 (20%) اخذ بابت دالر -۸015۷2.۸0مبلغ/ انتقال غرض الفالح بانک عنوانی متعدد وزارت مکاتیب باساس

 خواهان نازآ عالوه نامبرده کمپنی اقدام نکرده، درحالیکه اکنون تا بانک دافغانستان بحساب پرداخت پیش

 .میباشد نگردیده ، تصدیق پروژه وآمر ها برنامه رئیستوسط  نآ ازکارکرد که اضافی پول
 

 پاسخ مرجع 

کمپنی های  در عقد قرار داد های ملی و بین المللی همه نورم ها در نظر گرفته می شود، اما برای شناخت

ته و از عقد مشکوک نزد ما معیار وجود ندارد، صرف محرومیت شرکت ها را مطابق قانون تدارکات در نظر گرف

 و شرکت های اجتناب می ورزد. قرار داد با همچ

 

  سفارش

 های شرکت با باید ملی های پروژه اجرای بمنظور دهند تا هدایت وتدارکات تهیه بریاستوزارت محترم  

 .نمایند قرارداد بوده، کاری تجربه و شایستگی لیاقت، دارایو بوده پابند شان تعهد در که شده شناخته

ارکات از روش ارزیابی قبلی اهلیت داوطلب استفاده نماید، تا کمپنی وزارت محترم میتواند مطابق قانون تد

 شان هویت که المللی بین و ملی های شرکت با قرارداد وعقد های واجد شرایط تشخیص و تثبیت گردد

 تناسب به دارند  خوب کاری سابقه وزارت این در که یها شرکت زیرا کنند داری خود جداً باشد مشکوک

 گردد قرارداد عقد شان کاری سوابق برویت ایشان با و داده تیارجع ندارد سوابق وزارت با یکهیها شرکت

 پروژه تطبیق مانع ، اوضاع ساختن مختل اهداف دارای گفت میتوان باشند مشکوک یکهیها شرکت فلهذا
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 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 
 

 بابت دالر -۸015۷2.۸0مبلغ/می گردد، همچنان به وزارت محترم هدایت بر آنست تا  کشور ملی های

که در بدل بانک گرانتی صورت گرفته هر چه عاجل در تفاهم با بانک مربوطه  پرداخت پیش (20%) اخذ

( 4.25حل و فصل و به حساب دافغانستان بانک انتقال دهند و از پرداخت پول مطالبه شده بابت قیمت )

نجنیر فرهاد دالر می شود بدون تائید و تصدیق محترم ا -1۷0334/فیصد کارکرد شرکت که حاوی مبلغ

رداخت نمی باشد قابل پ نورزی رئیس برنامه های آب و انجنیر حشمت اهلل آمر بررسی پروژهای انکشافی 

 ت بعدی پیرامون موضوع به اداره عالی تفتیش اطمینان دهند. و از چگونگی اجراأ
 

 مشاهده

 ساختمانی توشرک الکترو وسر های باشرکت پکتیا والیت چمکنی درولسوالی مایکروهایدل پروژه قرارداد     

 عقد دالر -2246400/مبلغ مجموعی بقیمت )دوسال وششماه( مدت الی -1۸/11/2013 ازتاریخ غزنین عزیز

  .است گردیده قرارداد

 میداردء احتوا لررادا –93600/مبلغ که(%4) باتخفیف دالر-2340000/مبلغ ،آفرشرکت راپورارزیابی بمالحظه

 /مبلغ شرکت شده ارایه رآف درحالیکه، شود دالر -2246400/مبلغ قرارداد قیمت باید، گردیده ارایه

 وردکهمیآ میانب را دالر -20000 /مبلغ وآفرشرکت ارزیابی تئهی سنجش بین تفاوت که بوده دالر -2226400

 فرراصحتآ قیمت دالر-2340000/مبلغ نخست مربوطه شعبهگردید،  معلومات تدارکاتبخش  از موضوع

 باید قرارداد جدوا شرکت شرطنامه روحیه برطبقنموده که  ییدأت دالررا-20000/مبلغ تفاوتاً بعد دانسته

 نابرعدمب کهنرسید بمالحظه اسناد چنین اما باشد راداشته مشابه های ،پروژه بانکی استتمنت چون اسناد

   .اند کردهوانمود نآ تهیه عدم ولؤرامس موصوف ارزیابی هیئت حاضرشدن

 درین که نگردیده تطبیق درساحه تخنیکی اسناد مشکالت نسبت پروژه ،همربوط شعبه یتحریر براساس

 اسناد نادرست ازدرک ناشی وزارت لینؤوومس شرکت های دهننمای بحضورداشت جلسات چندین رابطه

 مربوط کانال کمپنی وهم کاری احجام دراسناد واشتباه روسی لسانه ب نآ وترجمه انگلیسی بزبان داوطلبی

 وکمپنی شده داده نرخ بسیارکم ((Divorion چنیل درمقابل پروژه کاری دراحجام درحالیکه نداده نرخ را

 میباشد پنستاک ازچینل هم شده داده ونرخ بوده پنستاک چینل( Divorion( از کمپنی هدف که دارد ادعا

 کمپنی که داد هدایت چنین کمپنی برای آب وزارت سرپرست  زاده قاضی فاروق غالم محترم درنتیجه

 وتضمین فسخ قرارداد نآدرغیر نشود مواجه خیرأبت پروژه تاکار نماید آغاز را کارپروژه درهرصورت مذکور

 اشتراک همه قبول مورد که ،گردد تحویل دولت دیعوا حساب به دالرکمپنی-242640/مبلغ یاجرا حسن

 شرکت برای هچچنان قرارگرفت بود روس کشور اتباع نآ نفر یک که کمپنی گان نماینده بشمول گان کننده

 گرنتی بانک دربدل پیشپرداخت دالرطور-2021۷6/مبلغ( %10) قرارداد (B 13.5) ماده باساس

 پرداخت -2۸/11/1392 رخؤم( 61)شماره حواله ذریعه 2013نوامبر13 رخؤم( 2۸30/2012/00010)نمبر
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 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 
 

  وزارت مقام وهدایت کننده نطارت پیشنهاد باساس باالخره و بودهاختتام  به رو پروژه معیاد درنتیجه شده،

 ملی تدارکات محترم کمیسیون به  موضوع شدن محول هانامذکورخو کمیته که گردید توظیف کمیته یک

 . است نورزیده مواصلت وزارت به فیصله کدام 1395خرسال مالیاوآ تا که شده
 

 پاسخ مرجع 
 

 ابراز قناعت نموده است.  ، مرجع مربوطهفوقدر رابطه به یافته ها و مشاهدات 
 

    سفارش

  دارکاتت قانون معیارهای مطابق مذکور آفرشرکت ارزیابی درقسمت آفرها ارزیابی تأهی که بنظررسید

 تأهی سیربر ونتیجه شرکت شده آفرداده بین تفاوت دالر-20000/مبلغ درنتیجه که نکرده الزم توجه

 های ضوبرنامهع عبیداهلل احمدانجنیر :هریک آفرها زیابیار تأهی تأاجرا چنین که گردیده موجود ارزیابی

 فافیتش خالف تدارکات ریاست عضو هاشمی ءاولیا سید و واپیکا ریاست عضو بشیراحمد رانجنی انرژی،

 ارکنانک قانون (30) ماده (3) فقره و میشود پنداشته حسابداری ولیتؤومس وظیفوی صداقت ت،أدراجرا

 صورتودر قرارگیرند دیبأت مورد ذیصالح مقام ازطرف نکرده یترارعا-13۸۷ سال ملکی خدمات

 رکاتتدا سیستم ضعف ،درنتیجه که گردند معرفی حارنوالی به عدلی تعقیب بغرض تأاجرا تکرارهمچو

 است. شده عامه وجوه شدن تلف امکان

 وپول هشدشرکت پرداخت  که به جانبپرداخت  پیش مبلغ تا داده هدایت مربوطه شعبه وزارت محترم به

 دهند.  انتقال دولت بحساب نیز را شرکت تضمین

 حطر ریاست وفنی کاری ظرفیت نبود از ناشی ها وچالش مشکالت تمامی دراثرارزیابی تیم تفتیش

 شدن برآورده وعدم پروژه تطبیق عدم باعث وناقص غیرمعیاری های دیزاین که شده دانسته ودیزاین

 .میگردد  وقت وضیاع آن اهداف
 

 دهمشاه

زتاریخ ا جرمن افغان وشرکت مونچیم باشرکت  لغمان و آباد جالل والیات برق شبکه اتصال قرارداد     

 گردیده قدع امریکایی دالر- 232۸56۸ /مبلغ و دالر – 249۷20۸/بمبلغ  بالترتیب ماه (1۸) بمدت 2014/2/2

 .است

 .  است یکسان ود هر در نیز تفتیش یها یافتهأبن شده عقد تاریخ عین به شرکت بایک قرارداد هردو چون

 ووارداتی صادراتی جواز  داشتنن چون مشکالت قرارداد مراحل درطی که رسید بمشاهده بازرسی درجریان

 راپور نبود ،وینچر جاین بنام آیسا جداگانه نبودجواز ،وطلباد اهلیت قبلی ارزیابی عدم، جرمن افغان شرکت

 پروژه ازصورت قبلی مراجع ییدأت وعدم شان پرسونل تحصیلی اسناد ،وتجهیزات وسایط اسناد نبود،  تفتیش
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 15/۸/1395 رخؤم (122)شماره استعالم ذریعه ازمرجع بالترتیبمنجانب تیم تفتیش،  موضوع که، مشابه های

 افغان شرکت فرمودند مالحظه دراسناد طوریکه) :اند وضاحت داده چنین نراآ چگونگیکه  گردید معلومات

 میباشد رسانی برق )افغان جرمن( دیگر، شریک شرکت شرکت که نموده قرارداد (JV) بشکل را هپروژ جرمن

 بآنهم بودکه نموده ارایه اشدبمی وراجسترکشورخودشان ثبت که مونچیم شرکت جواز اسناد ارایه حین که

 . است نموده ارایه را آیسا اداره وراجسترشده تبث جواز ، نگردیدهء اکتفا

 وبزرگ غلقم های درپروژه داوطلب اهلیت قبلی ارزیابی که اند نگاشته داوطلب اهلیت قبلی بیارزیا مورددر

 .نمیشود پنداشته ضرورت متذکره درپروژه که بوده ضرورت زیادتر

 مالی تفتیش یراپورها ودرمورد نموده ارایه بطورجداگانه را خویش وازهایجآفر ضم ارایه درمرحله (JV) جواز

 هیزاتتج لست تمام،  نموده وارایه آفرساخته راشامل خویش بانکی استتمنت یادشده وشرکت نبوده شامل

 مودهن ءاکتفا شان اسناد بمالحظه ارزیابی تئهی که بوده آفرشرکت شامل ها کمپنی کارمندان وسوانح

 .  است گرفته صورت قرارداد نآ وبا دانسته وواجدشرایط
 

 پاسخ مرجع 

قناعت بخش  ، در جریان بازرسی ذریعه استعالمیه ها پاسخ وهای فوق تفتیشدر رابطه به یافته ها و سفارش

جع چنین های مربوطه اخذ گردیده است، صرف در مورد وانمود کردن عین کارمندان و وسایط و تجهیزات مر

دان، کارمن عینارد از اینکه خصوصیات کاری هر دو پروژه مشابه بوده و فاصله چندان ند "ابراز نظر نموده است. 

  "در نظر گرفته شده است  در هر دو پروژه وسایط و تجهیزات
 

  سفارش

 است. نشده رعایت که معیاربوده تدارکات قانون (1۷) ماده داوطلبان اهلیت قبلی درارزیابی 

 برعایدات. مالیات قانون (۷2) ماده(وساختمانی خدمات) قرارداد نوعیت با درمطابقت شرکت جواز داشتنن  

 شرطنامه(5.5) ماده مطابق روحیه اپورتفتیشر ترتیب عدم . 

 انجام ،وشرطنامه قرارداد روحیه خالف پروژه درهردو تجهیزاتو عین کارمندان، وسایط کردن وانمود    

 بیانگرضعف ن عملای که ، یک کارمند چطور می تواند در عین زمان در دو پروژه مختلف ایفای وظیفه نماید،پذیرفته

شود تا در طی  به ریاست تهیه هدایت داده بوده است، بناً نظر به دالیل فوق تدارکات دنبو ثرؤم غیر و سیستم

 ردد جداً گکارمندان دولت محسوب می  مراحل قرارداد های بعدی موضوعات فوق را که رعایت آن یکی از وظایف

 لین پاسخ گو خواهند بود.وت غیر موجه مسئوگیرد و در صورت تکرار همچو اجراأ در نظر
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 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 
 

 مشاهده

 بیلت مپنیباک لوگر والیت چرخ ولسوالی کیلووات (600) کوچک برق ساختمان و دیزاین هژپرو قرارداد     

سه  بمدت (2۸/12/1393)-19/3/2014 ازتاریخ دالرامریکایی-3250000/قیمت به هیدروبیلدنگ

  .است گردیده عقدماه( 36)سال

دیت مفی، اقتصادیت شاخصهای بادرنظرداشت تدارکاتی سیستم مراحل طی ازچگونگی اطمینان بمنظورحصول

 :گردید وانمود ذیل تدارکاتی های وچالش مشکالت که قرارگرفت بازرسی مورد ثریتؤمو

 ریاست ولی گردیده نیتعی 4/۸/1392 مطابق 26/10/2013 رخؤم آفرگشایی تاریخ ،شرطنامه بمالحظه

 وهفتهد بمدت 19/۸/1392 تاریخ الی نیامده بعمل ذکری نازآ درحالیکه تخنیکی مشکالت بدلیل تدارکات

 .است  نموده تمدید درخواست

 3250000 /مبلغ ار قرارداد قیمت ارزیابی تئهی درحالیکه بوده دالر -3200000/مبلغ شرکت شده آفرارایه

 .اند نموده وتحریر ارزیابی دالر -50000 /مبلغ تفاوت با دالر–

 خرؤم یعنی یوم( 2۸)درجریان را خویش اجرای تضمین پول پنیکم شرطنامه( 6.5)ماده برصراحت مبنی

 (بانک ولوتابس) خارجی بانک از نآ تضمین درابتدا ولی میکرد ارایه داخلی های ازبانک یکیدر 29/10/1392

 کرده ایهار را خویش اجرای تضمین پول 2۷/1/1393 رخؤم ماه سه ازمدت بعد متذکره کمپنی درحالیکه بوده

 طی دقراردا چند معرفی صرف دینرس بمالحظه نآ کاپی شرطنامه هدایت برطبق مشابه های ازپروژهاست. 

 . قرارمیدهد سوال مورد را تدارکات ولینؤمس کاری شفافیت که ،وبس بود موجود دولج
 

 پاسخ مرجع 

ت دار جام قیممحاسبوی می باشد، بدلیل اینکه اح ( دالر امریکائی اشتباه50000بلغ )م متذکرهقرارداد  در
حترم شرکت توسط کمیته محترم تدارکات هنگام آفر گشائی مالحظه شده که همان احجام توسط کمتیه م

رداد عقد ارزیابی تحت ارزیابی قرار گرفته که قیمت مجموعی یاد شده تثبیت گردیده و به اساس آن قرا
 گردیده است. 

 

  سفارش

 غالم رانجنی تدارکات، عضو "هاشمی"ء اولیا سید ،یکهر محترمان ،ارزیابی تئوهی تدارکات ریاست تأازاجرا 

 که، میگردد استنباط چنین واپیکا ریاست عضو کاظم رانجنی و انرژی ارزیابی نظارت ریاست عضو نقیب

 های ملکیت شمردن محترم سالم، ومدیریت اداره ایجاد وظیفوی، صداقت شفافیت، مینأت شان تأدراجرا

 نمایند الزم تأاجرا شان های ولیتؤمس برمبنای باید هرماموردولت زیرا هنبود مطرح قانونیت وتحکیم عامه

 اشتباه را دالر -50000/مبلغ تفاوت نبرده، نام تخنیکی ودالیل ازمشکالت تدارکات ریاست که چنانچه

 رسانیده کمپنی آگاهی به باید تدارکات قانون مطابق محاسبوی اشتباه موضوع درحالیکه خوانده محاسبوی
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همچنان اوراق آفر قیمت دار مبلغ سه ملیون  ،چنین عمل انجام نشده که شرکت نیز اخذ گردد قناعتوشود 

بدون شماره  ر بوده را ارزیابی نکرده، بلکهو دو صد هزار دالر دارای نمبر و شماره مسلسل مانند سایر اوراق آف

ارزیابی قرار گرفته است، افزون بر  و نمبر مسلسل و رنگ اوراق نیز تفاوت داشته از طرف هیئت ارزیابی مورد

-3250000/ مبلغ هربخش سنجش برویت را پروژه قیمت ارزیابی تئهی که میرساند اسناد مالحظه قرارآم 

اصالح  -31ومطابق ماده ) میباشد شدکمپنی نشانی فاقد داده رانشان اضافی مبلغ کهیاوراق و سنجش دالر

رگ جزء )الف( که چنین صراحت دارد: )هرگاه میان قیمت فی اشتباهات( شرطنامه معیاری قرارداد های بز

داشته باشد،  واحد وقیمت مجموعی که ازحاصل ضرب قیمت فی واحد وکمیت بدست می آید تفاوت وجود

 قیمت فی واحد قابل اعتبار بوده ومجموع قیمت باید اصالح شود.

 می ایجاب که شده مردهش ارزیابی تیئه وظیفه اجرای در تعلل دالر -50000/مبلغ حاوی مندرج پول أبن

 پروسه ثریتؤم و مفیدیت غیر درخصوص و گشت باز شرکت از پول اقتصادیت شاخص عدم بدلیل نماید

 مبارزه تیژیاسترا تطبیق بر نظارت قانون سوم ماده( 15) شماره فقره طبق بر ارزیابی تیئه تدارکات سیستم

 . گردند معرفی حارنوالی به عدلی تعقیب غرض شده شمرده اداری فساد اداری، فساد علیه
 

 

 مشاهده

 سال دو دتم به (22/12/1391) 12/3/2013 تاریخ از خان کمال بند دوم فاز ساختمان پروژه قرارداد    

 (Asia Bana & Bright Pearl) های شرکت با دالر -149۸9111/مبلغ به (22/12/1393از تاریخ )

 .است گردیده عقد

 بیقتط بر مبنی تفتیش های ستندرد به مطابق تدارکات سیستم رعایت چگونگی رمنظو به تیم تفتیش

 ازرسیب مورداجراأت مرجع را قرارداد مراحل طی دررابطه به ثریتؤم و مفیدیت اقتصادیت، های شاخص

 :رسید بنظر میشود پنداشته ضعف که تدارکات سیستم در ذیل نکات نتیجه در که قرارداده

 ه انعکاس دهند موجودیت آن که شرکت مالی توانائی از اطمینان صولح غرض بانکی استتمنت

 . نبود موجود میرود بحساب داوطلب اهلیت و شرایط

  تجربه و سابقه کاری شرکت برویت اسناد در دوسیه به مالحظه نرسید 

( 109ریاست تدارکات طی استعالمیه شماره ) ازتوسط تیم تفتیش  فوق هایچالش و مشکالت پیرامون

 از تذکرهم پروژه تدارکاتی پروسه که: اند داشته تحریردرپاسخ  استفساربعمل آمد، 20/۷/1395رخ مؤ

 های قرارداد کاپی الذکر فوق موارد جمله که از گردیده مراحل طیوزارت اقتصاد   (ARDS) اداره طریق

 و جدول صرف یدهنگرد ارایه هیأت به بود گردیده تثبیت ین ویتع شرطنامه مطابق که مشابه های پروژه

 بر که کمپنی بانکی تمنتتاس و  شده قرارداد یا کار برده نام کمپنی طریق از گویا هاییکه پروژه فهرست

                     فوق موضوع دو هر که. نگردید ارایه گیردقرار تائید مورد فرآ ارزیابی هئیت توسط اصول مبنای
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 ارزیابی هئیت وظایف به ه منوطمربوط مرجع را( بانکی تمنتتاس تائیدی و مشابه های قرارداد کاپی)

 طرفه موضوع از اینکه و بوده تدارکات ریاست هدایت تحت ارزیابی کمیته باید گفت که دانسته است.

 از بعد ارزیابی هئیت گزارشات تمامی زیرا.  میباشدبخش مربوطه  بودن ولؤمس بیانگر خود میکند روی

 .میگردد شنهادیپ منظوری غرض جنساً محترم اممق به تدارکاتی تأهی تائیدی

 گردید علومم پروژه اکمال یا و کار پیشرفت فیصدی بر مبنی متذکره کمپنی اجراأت چگونگی با پیوند در

 تمدید اهم (۷) مدت مطالبه و کار پیشرفت( %۷4)اکمال بابت بآ های پروژه تطبیق بر نظارت ریاست  که

 در اه حواله پرداخت در تأخیر و عامه محافظت نفری( 350)امنیتی کندک تشکیل در تأخیر دالیل به

 یشنهادپ وزارت مقام به نامناسب وهوای بآ ساحوی، مشکالت مالی، ریاست طرف از ماه( 6)از بیش مدت

 ژهپرو تسلیمی اکت طبق و گردیده منظور 21/11/1393 مؤرخ( 3626) حکم طی وزارت طرف از نموده

( ۸) دتم تمدید بازهم ماه( ۷) داشت نظر در با سنجش قرار که گردیده تیبتر  30/۷/1394 تاریخ به

 /مبلغ (%0.1) روز فی در قرارداد خاص شرایط( 14.15) و( ۸.۷) ماده طبق بر میداردکه احتوا تأخیررا یوم

 دولت هجدبو به مالی ضرر اقتصادیت شاخص برویت،  امریکایی دالر –119912/مبلغ جمعاًدالر -149۸9

 شد.میبا
 

 پاسخ مرجع 

باشد که  ( صورت گرفته، می ARDSدالیل نبود اسناد متذکره همانا طی مراحل قرارداد از طریق اداره ) 

 اسناد نزد آن اداره محترم بوده است. 
 

  سفارش

 ،دیدگر بازرسیتوسط تیم تفتیش  داوطلبان اهلیت ارزیابی هیأت و تدارکات ریاست اجراأت قسمیکه

 تدارکات سیستم پروسه ،کمپنی بانکی استتمنت تائیدی وعدم مشابه های قرارداد اپیک تهیه عدمبدلیل 

 . نماید می نفی را مرجع اجراأت مفیدیت و مؤثریت چگونگی و ساخته وانمود ضعیف را

طالبه گردیده مراحل ارزیابی قرارداد مذکور در وزارت انجام گردیده است، فلهذا اسناد که توسط هیئت م

 یک کاپی آن نزد بخش مربوطه موجود باشد. است میباید 

 امورات در ار الزم توانائی که فهم کار و مجرب واشخاص افراد از فرهاآ ارزیابی قسمت در محترم وزارت

 نمایند ظیفهو استحصال و معرفی باشد داشته تخنیکی و مالی اسنادهای ارزیابی و داوطلب اهلیت ارزیابی

 .میباشد صیلتح قابلمتذکره  شرکت دراجرای قرارداد از خیرأت( یوم ۸) مدت بابت دالر -119912ومبلغ/. 
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 مشاهده

/  109 شماره قرارداد پنجشیر، والیت پارنده ولسوالی در آبی رقمیگا وات ب  (4.0) اعمار و طرح پروژه    

B/LCB های شرکت با دالر - 56559۷5 شدۀ مبلغ/ اعطا قیمت و دالر - 63059۷5مبلغ / ابتدایی قیمت با 

 ست. عقد قرار داد گردیده ا ماه (1۸) برای 2013 /13/4 بتاریخ ایست، میدل و گلوبل انترا مختلط

 دالر - 5.۷09.000مبلغ/ ارزشه ب نورمان روسی شرکت با 1۸/12/2006 اریخبت ءابتدا در پروژه این قرارداد

 .ه استگردید عقد

 تطبیق رب نظارت ریاست گزارشات براساس .ه استنمود لتکمی را پروژه کار %( 60) تقریباً نورمان شرکت 

 کار مالی، تمشکال و منطقه اهالی با مشکالت اثر در 2011 سپتامبر ماه در نورمان شرکت انرژی، های پروژه

 هیچ یول فرستاد، نورمان شرکت به را متعددی مکاتیب آب و انرژی وزارتنموده است،  متوقف را پروژه

 باقی کار تا مایدن پیدا را مذکور شرکت تا نمود تقاضا روسیه سفارت از وزارت اقباً،عمت .ننمود دریافت پاسخی

 یک تداییاب قراردادی چون. ننمود پیدا را مذکور شرکت نیز روسیه سفارت ولی گردد، تکمیل پروژه مانده

 ماندۀ یباق ارک تا نمود معرفی را نورالدین نام به روسی دیگر شرکت یک روسیه سفارت بود، روسی شرکت

.  آورد عملب دیدن ساحه از تا فرستاد را خود تخنیکی هیئت مذکور شرکت. نماید تکمیل و راقرارداد پروژه

 پروژه مت باقیماندهکه از قی نمود خواهد تکمیل را پروژه باقیمانده کار دالر - 3.۷00.000 مبلغ/ب درنتیجه که

 آفر آب و نرژیا وزارت ولی ،بود تر بلند خیلی (مانده باقی کار فیصدی )معادل دالر -1.530.5۸0مبلغ /

 با ورمذک قرارداد( 4594)شماره حکم طی وزارت ، 24/۸/1391 بتاریخ. ننموده قبول را نورالدین شرکت

 باقیمانده رکا تکمیل جهت مجدد اعالن از بعد. نمود فسخ ساحه در موجودیت عدم بنابردلیل را نورمان شرکت

 تدارکات بریاست را خود آفر گلوبل انترا شرکت صرف ولی ، نمودند دریافت را طنامهشر شرکت سه ، پروژه

 .نمود تسلیم بآ و انرژی وزارت

 مقید منبع ادقرارد منحیث را مذکور پروژه تا نمود تقاضا خاص تدارکات کمیتۀ از تدارکات ریاست نتیجه، در

 مشترک ربطو ایست میدیل و انتراگلوبل های شرکت به مذکور پروژه و اخذ منظوری اًبعد که نماید منظور

 . گردید اعطا

 دالر - 6.305.9۷5 مبلغ/ ارزش با ایست میدیل و انتراگلوبل های شرکت با مشترکاً متذکره پروژه قرارداد

 شرکت توسط قبالً  پروژه چون ،گردید وضع قیمت این از پروژه طرح بابت دالر - 6.50.000مبلغ/. گردید عقد

 - 5.655.9۷5 مبلغ/ جدید قیمت که پروژه باقیمانده کارهای انجام بودجهت گردیده دیزاین و طرح نورمان

       .گرفت قرار انتراگلوبل شرکت و وزارت توافق مورد دالر

 گردیده رداختپ ایست میدیل و انتراگلوبل های شرکت به اضافی و هنگفت مبالغ مقید، منبع از قرارداد بخاطر

 :میگیرد قرار تذکر مورد یالًذ آن جزئیات که است
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 عقد الرد - 5.۷09.000مبلغ/ مجموعی ارزش با نورمان روسی شرکت با را مذکور قرارداد ءابتدا در وزارت

 .بود نموده تکمیل را پروژه کار دالر- 3.439.6۸0مبلغ/ معادل (%60) نورمان شرکت که نمود

 منبع قرارداد ثمنحی را پروژه این قرارداد وزارت د،نمو فرار کشور از متعدد دالیل اثر در ننورما شرکت چون

 اعطا (%40) ندۀباقیما هایکار برای دالر - 5.655.9۷5مبلغ/ب ایست میدیل و انتراگلوبل های شرکت به  مقید

 .نمود

 بودهدالر   -5.۷09.000 مبلغ/ پروژه ابتدایی ارزش میشد دالر - 2.269.320 مبلغ/ پروژه باقیماندۀ (%40)کار

 بلیق قرارداد از باقیمانده پول ومتباقی دالرمیشود–3.425.400/مبلغ نآ شده انجام کار (%60) که

 . ا قرارداد مینمودکه وزارت باید مطابق به بودجه دست داشته کار باقیمانده ر دالرمیماند-2.2۸3.600/مبلغ

 :است موجود دوسیه در که نواقص

  داوطلبی. عدم موجودیت اعالن .1

 رشرکت. فآعدم موجودیت  .2

  .ایست میدل انتراگلوبل شرکت کاری عدم موجودیت تجربه .3

  .ایست ومیدل انتراگلوبل های شرکت(  Joint Vinture ) تعهد مشترک وازجعدم موجودیت  .4

 ها. شرکت ارزیابی های عدم موجودیت فورم .5

 اختمانوس یپپ تمدید آبگردان، بند مانند شده تشکیل بخش ازسه نامبرده کارپروژه معلومات باساسأ بن

 کمپنی راردادق درجریان که گردیده اکمال( %۸5اً  )حدود قرارداد شامل پروژه کاری وازاحجام بوده پاورهوس

 ایام وقفت ها، انوایس اجرای عدم ها، برفباری نسبت مواصالتی هایه را انسداد هوا، سردی : چون بدالیل

( 16۷)مدت،  جمهوری ریاست انتخابات رهاوس،درپاو برقی تجهیزات انستالیشن عدم ، ازشهرسازی زمستان

 تدارکات کمیسون-24/9/1394 رخؤم( 643)شماره فیصله باساس که نموده تمدید تقاضای قیمت بدون یوم

 .است منظورگردیده ملی

 سوبمح2015 /13/4قرارداد ختم ماه تاریخ( 1۸) برای 13/4/2013مؤرخ  قرارداد عقد تاریخ قرارسنجش

 های وژهپر تطبیق بر نظارت ریاست 19/11/1393 رخؤم( 45۸) شماره پیشنهاد اساس به حالیکه در. میگردد

 را وضوعم وزارت که است گردیده تمدید خواهان یوم( 16۷) مدت به مشکالت بابت وزارت مقام به انکشافی

یخ اراز ت  30/9/1394(12122)  شماره صادره طینموده و کمسیون  ملی تدارکات خاص کمیسیون به محول

 12/11/2014 یعنی قرارداد ضمیمه عقد تاریخ از یوم( 16۷) مدت به 24/9/1394 رخؤم( 643) ارهمش فیصله

 پروژه فتپیشر ازو  میگذرد ماه( 6) تمدید نهایی مدت از قرارسنجش ولی استنموده  منظور 4/6/2016 الی

وق کار پروژه اخذ تمدید معیاد ف که با وجود است داده نشان( %۸5) انرژی های پروژه برتطبیق نظارت ریاست

نگردیده ،  ین شده تطبیقیتکمیل نگردیده، دیده میشود که کار پروژه به علت بطی بودن به وقت معین و تع

   ثریت پنداشته می شود. وقت آن برآروده نشده، که فاقد مؤ اهداف پروژه به
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 پاسخ مرجع 

ل گردیده است، طلبی از طریق ایمیل به داوطلبان ارساپروژه به شیوه مقید در نظر گرفته شده ، و اسناد داو

ن را نپذیرفته، آدر قسمت اعالن باید گفت که اعالن صادر گردیده چون به زبان انگلیسی بوده، افغان اعالنات 

ظارت کننده موضوع کار برویت ژورنال ناسناد تجربه کاری کمپنی در اسناد تخنیکی کمپنی موجود می باشد. 

 وژه مربوط ریاست نظارت بر تطبیق پروژه ها است . کار ساحوی پر

   سفارش

 منظوری دهبرن شرکت فرآ پروژه عالنا ویا قرارداد مراحل طی در که رسید مالحظه به بازرسی نتیجه در

 ارکاتتد ریاست از موضوع نبوده موجود اسناد ضم(JV) جواز و ارزیابی راپور تدارکات خاص کمیسیون

 پروژه تطبیق بر نظارت ریاست معلومات برویت و نمودند ارایه مکمل غیر را مذکور اسناد وقسماً معلومات

 برف یدنبار نسبت مواصالتی های راه انسداد ، هوا سردی بدلیل مذکور کمپنی که انرژی انکشافی های

 مراحل یط راستای در تدارکات ریاست گردید ارزیابی قسمیکه. گردید یوم( 16۷) مدت به تمدید خواهان

 ظرفیت که ،شرکت تا شده باعث ثرؤم غیر تأاجرا نتیجه در که نکرده الزم تأاجرا اسناد تهیه قسمت در

 های یدتمد واخذ معینه معیاد در پروژه اکمال عدم باعث و شناخته شرایط اجد و نداشته درست کاری

  . است گردیده زمانی

 نکشافیا های پروژه تطبیق بر نظارت توریاس تدارکات ریاستنظر بدالیل فوق پیرامون موارد متذکره 

 . نیست برخوردار ثرؤم و سالم مدیریت از شان وظایف راستای در انرژی

ز تشریک ابه ریاست های مربوط هدایت داده شود تا در بر آروده شدن اهداف پروژه های متذکره  بناً

ابی و سایر فورم های ارزی مساعی کار گرفته و در قسمت شناسائی، تجربه کاری، دریافت جواز شرکت ها،

روژه پهدایات شرطنامه معیاری توجه جدی نموده همچنان ریاست نظارت از پروژه های آب در تمدید 

روژه ردم از پها توجه نموده تا از افزایش تمدید زمانی بی مورد که باعث عقب مانی در کار و دلسردی م

خورد نمی ثریت کامل برشان از مؤت آن اجراأهای عام المنفعه می گردد جداً خوداری ورزیده در غیر 

 باشد. 
 

 مشاهده

 حشمت اهلل یبنج ساختمانی شرکت با زرگری قریه تالقان دریای کانال استنادی دیوار تحکیماتی قرارداد    

 .گردیده است عقد هفته( 20) بمدت 13/2/1393 تاریخ از افغانی-4۸00000/بمبلغ

 تخنیکی و مسلکی ظرفیت ، لیاقت وطلباد اهلیت ارزیابی درمورد ارکاتتد قانون( 16) ماده(  6شماره ) ءجز

 کارکرد شرطنامه( 5.5) ماده (ب) ءجز همچنان قرارداده معیار را کافی تجربه و اداری قابلیت ،مالی منابع

بمنظور دریافت شرکت واجد شرایط بعد از  ارزیابی تأهی است، داده انعکاس نیز یکسال درطی را مشابه
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با نرخ نازل و با داشتن سایر معیارات، به استثنای کار در سواحل دریا انتخاب و  بی شرکت نامبرده راارزیا

در نتیجه ارزیابی تحریر داشته اند: شرکت کار های ساختمانی را انجام ولی دیوار استنادی را در سواحل 

مقام وزارت عقد قرارداد صورت  دریا انجام نداده است، بالخره با وجود نقیضه ظرفیت کاری بر اساس هدایت

 بتاریخ یعنیهفته  (20) بمدت و آغاز1393 /13/2 بتاریخ گرفته است، که شرکت کارهایش را باید

 ازتاریخ کار ژورنال رویت و کننده نظارت تهیأ گزارش باالثر ولی مینمود راختم پروژه کار 15/۷/1393

 موجود بدلیل ولی داشته ادامه قسمآ، کار مدتی که بوده توقف آبخیزی نسبت1۸/5/1393 الی 29/3/1393

 کاری سرعت بودن بطی ، مجرب پرسونل نبود ، مکسر ، کاری لیول ماشین نبود، کاری وسایل نبودن

 شده داده تمدید نیز بارانی یوم (10) مدت توقف، ادیمع برعالوه یوم( 60) تامدت شد نآ بر نتیجه درساحه

 سرعتبناً  ،داده نشان را( %30) پیشرفت 31/6/1393 تاریخ الی ارپروژهک 4/3/1394 رخمؤ ازاثرگزارش است،

 در را معینه درمعیاد پروژه تطبیق ازعدم عایده خسارات هشدار پروژه، بهتر مدیریت عدم کار، بودن بطی

 شرکت که داده انجام سال ونیم یک نمودن ازسپری بعد را کار (%56) صرف 30/۷/1394  بتاریخ که بردارد

 تخنیکی مشخصات وخالف کیفیت بی های ازسنگ استفاده مثل پنداشته نادیده را نظارتی تأهی اتهدای

 ظرفیت شرکت که میرساند نواقص وسایر سنگکاری فاصله بودن ،کم(%35) بعوض (%15) مصاله ،استفاده

 تتدارکا ریاست سیودیتاب تسهیل،  تعقیب عمومی مدیریت پیشنهاد دالیل همین وروی نداشته کاری

 عدم درساحه، مسلکی یرنانج نداشتن کار، بودن بطی کاری، فرصت دربهترین خودسرانه توقف بر مبنی

 وتحکیمات بوده بخصوص اهمیت دارای مذکور پروژه اینکه بادرنظرداشت،  کارپروژه پیشرفتدر عالقمندی

گردیده  پییشنهاد وزارت مقام عنوانی میگردد جریب( 15000) اًهمجوارحدود های زمین محافظت باعث ان

 تضمین وپول فسخ قرارداد ندهد انجام را کارخویش شرکت درصورتیکه) اند: داده هدایت چنیناست که 

 ماه یک بمدت 9/۸/1394 رخؤم (44) شماره درخواست ورقه طی شرکتاً بعد که. (شود انتقال بحساب ان

 کاررا،دیگرشرکت یکماه مدت لیا یکهدرصورت) داده: هدایت چنین ووزارت داده خودرانشان دیگرآمادگی

 .مینماید خیرأت نیز را دیگر روز(40) یکماه برمدت عالوه شرکت بآنهم (گردد فسخ قرارداد ننماید تکمیل

 بوده تطبیق قابل فغانیا-4۸0000/ مبلغ جریمه (10%) قرارداد( 1-49)مواد مطابق خیرکارپروژهأت درمورد

 رگرفتهقرا وحسابی مالی ریاست ییدأت مورد ،تیم تفتیش 4/1/1395 رخؤم (3۸) شماره یهاستعالمکه در 

 . استوضع گردیده  1۸/12/1394( مؤرخ ۷0ومبلغ متذکره ذریعه حواله نمبر)

 :اظهارنظرنمود چنین میتوان ارزیابی درنتیجه

ت ارزیابی که شرکت ئ)هی نداده قرار عمل رامالک نافذه قوانین خویش کاری درامورات واب انرژی وزارت

 ثیرگزاربودهتأ تدارکات سیستم باالی شان هدایاتکه  نادیده گرفته( ت رائدانسته ولی نظرهیظرفیت  اقدراف

 عدم درمنطقه، دولت عملکرد به نسبت مردم اعتمادعدم  ،پروژه اهداف رفتن ازدست باعث درنتیجه

 . میشود تدارکات سیستم شدن ومختل تدارکات ریاست لینؤومس پذیری لیتؤومس
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 ع پاسخ مرج

بخش های  دررابطه به یافته ها و سفارشها تفتیش، در جریان بازرسی ذریعه استعالمیه ها پاسخ و قناعت

اریخ مربوطه اخذ گردیده است، ولی پیرامون پیش نویس گزارش تفتیش عملکرد که با مقام وزارت به ت

افته های یبیه، به یقعت با وجود ارسال سه بار نامه 1۷/4/1396رخ ؤشریک گردیده، تا اکنون م2۸/6/1395

 وزارت ابراز نظر صورت نگرفته است.     ریاست تهیه و تدارکاتفوق منجانب 

 سفارش 

 درکارپروژهنی پسما ماه (10)حدوداً  باعث که هگرفت صورت شرایط واجد غیر ،داوطلبان با قرارداد عقد   

 و هنداشت را الزم کاری یتظرف که های شرکت چنین با محترم وزارت تدارکات ریاست است، گردیده

  زمین، فتنر بین از مانند محل ساختن خراب بودجه، زمان ، رفتن هدر پروژه، اهداف بردن بین از باعث

. نگذارد جاب خود از آینده در خطرناک عواقب تا نمایند داری خود جداٌ میشود وغیره سرک  باغ، خانه،

وده وازطرف ب خطر موجودذاتاً  که ان نبودن شرایط جدوا ارزیابی ، شرکت درشناخت وزارت لینؤومس فلهذا

 ضیاع سبب هک سال یک حدوداً کار ادامه دلیل به و نموده توجهی بیت ارزیابی شناسایی نیز گردیده ئهی

 ثریتؤم یها شاخص ، معیارات تطبیق رافاقد تدارکات سیتم ، گردیده پروژه اهداف نیامدن بدست و وقت

 . داند می ومفیدیت

داشته  رومالحظات اصولی آنریاست را مدنظنموده  الزم ریاست تدارکات راهمکاریمحترم وزارت  بناً

 نظرداشت، با اصول ومدیریت باشد با ناقضدرتهرنوع هدایات مقام وزارت راکه  باید نیزوریاست تدارکات 

  را آگاه سازند.وزارت مقام طبق احکام قانون  ،سله مراتب اداریلرعایت س

 مشاهده

 یاناآر ساختمانی شرکت با هرات والیت کهنه کشک دریایی سواحل اول سایت تحکیماتی قرارداد    

 عقد گردیده است .  افغانی -69633۷3/مبلغه ب هفته 16 الی 15/۷/1393 تاریخ از حکمت

 قرار داد متذکره دارای نواقص ذیل می باشد :

 خانه (300) دتعدا تهدید بابت کاری احجام وردوبرآ دیزاین سروی،که  لرسرخ قریه اهالی عرضورقه  ازاثر

 حوزه ریاست ازطریق زراعتی زمین جریب (300) ، باغ جریب (40) شریف، مسجد محراب ویک وار

 .است شده قرارداد عقد گرفته صورت 1393 سال طی مرغاب هریرود دریایی

 ،کارهای ،تجربه اهلیت مانند را بانکی ستتمنتا داشتن دوطلبان العمل درستور بخش شرطنامه( 0.۸) ماده

 معیار بخش شرطنامه( 5) ماده در چنانچه دانسته تدارکاتی معیارهای از یکی وغیره مالی منابع مشابه

  اسناد قرار  ولی ،کرده نیتعی شرکت مالی دارایی یا ستتمنتا راداشتن افغانی -2500000/ مبلغ اهلیت

 که شده معلومات بانک باختر از و داشته حساب در را افغانی- 2500000/مبلغ روز یک برای فقط شرکت
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 بوده کمتر افغانی - 12۷۷000/ ومبلغ درحساب را افغانی -1223000/ مبلغ معلومات تاریخ الی درنتیجه

 از یکی بانکی ستتمنتا داشتن گردد، وضع آن اجرای حسن تضمین از( %10) وزارت حکم براساس

 .گرفته است نادیده را شرطنامه مواد وزارت و نداشت ورمذک شرکت که بوده قرارداد مهم معیارات

 یستمس قراردادکه ازختم بعد وقت وتمدید بانکی استتمنت نداشتنچون  مشکالت قرارداد مراحل درطی

 نواقص بوده ها پروژه وارزیابی نظارت ریاست اساسی وظایف که پروژه درتطبیقو  میسازدرامتضرر تدارکات

  بمشاهده رسید: نیز ذیل

 است نشده معرفی ها پروژه ازتطبیق نظارت ریاست ازطرف کننده مراقبت فنی تئهی. 

 ددکه واضح گر تا نشده قرارداده بدسترس ها پروژه نظارت درریاست نبود بدلیل شرکت ژورنال

  .ویاخیر شده درج ژورنال کاردر توقفات

 تمی گردید ولی صورت نگرفته اس تکمیل 26/4/1394 بتاریخ باید کارپروژه. 

 ومی( 25) مدت امنیتی مشکالت بنسبت ساحه تسلیمی الی قرارداد عقد ازتاریخ متذکره شرکت 

 مودهن درخواست نیز را خیرأت یوم( 36)مدت 3/4/1393 تاریخب  بعداً  ،نموده خیررادرخواستأت

 تمدید دتم درحالیکه است، قرارگرفته نیز مربوطه شعبه ییدأت مورد، میشود یوم( 61) جمعاً که

 رخؤم (26۸) شماره مکتوب ذریعه که میگرفت صورت قرارداد معیاد ازختم قبل باید هشد

 .است شده درخواست ( یوم40) مدت ازگذشت بعد 13/5/1394

 خیتاری گزارش درحالیکه، شده اکمال نظارت تأهی تصدیق طبق 31/5/1394 بتاریخ کارپروژه 

 بتمراق که هریرود فرعی حوزه ستریا های برنامه عمومی مدیر تیمورشاه یرنانج 5/۷/1394

 (%۷5) ازاکمال ۸/6/1394 رخؤم( 31۸ و31۷شماره) مکاتیب طی میباشد نیز پروژه کننده

 . است صادرشده هرات دریایی حوزه عمومی وریاست والیت مقام عنوانی کارپروژه پیشرفت

 است ادهراپورد مترمکعب( 160)مقدار را( پرکاری) کارپروژه کار،پیشرفت  (%30)راپور در هکذا 

 ار مکعب متر (100)تفاوت که بوده درج مترمکعب (60)پرکاری نآ (%100)درراپور درحالیکه

 .میرساند

 پالیسی معاونیت5/11/1393 رخؤم( 13۸4۷)شماره متحدالمال به متکی امنی نا دربابت 

 بر امنیتی مشکالت درصورت جمهوری امورریاست اداره عمومی ریاست استراتیژیک وپالنگزاری

 ها، هفرق ، اردو قول تصدیق، متذکره های شرکت اسناد باشد استوار عینی های تیواقع بنیاد

 سبک ساحه برناامنی مبنی مربوط والیات ورهبری ملی امنیت های ریاست ملی، پولیس زونهای

 زولسوالیا را ناامنی تصدیق صرف شرکت ولی نمایند ارایه وامنیتی دفاعی سکتور های وزارت وبه

 است. تهگرف
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 :میگردد ارزیابیقرارداد مذکور قرار ذیل  درنتیجه

 فوظای از یکی قانون حاکمیت وتحکیم تدراجراأ شفافیت مینبمنظور تأ ومقررات قوانین رعایت 

 اهلیت رمعیا بخش  شرطنامه پنجم ماده در تدارکاتی های معیار از یکی چنانچه بوده دولت هرکارمند

 -2500000/ مبلغ میدهد نشان کار انجام منظور به را شرکت مالی توانایی که را بانکی استتمنت داشتن

 سایت یتحکیمات قرارداد در ارزیابی  یتئه اثرگزارش در حکمت ریاناآ شرکت که گذاشته شرط افغانی

 تثبیت معیار از کمتر فغانیا -12۷۷000/مبلغ و حساب در را افغانی-1223000/ مبلغ  کهنه کشک اول

 نداشت را معیار نآ شرکت و شده خوانده نامه شرط معیار بانکی تمنتتاس داشتن چون. بود دارا شده

  . نمیگرفت صورت قرارداد عقد نآ با میباید

 از بعد لیو میگرفت صورت قرارداد معیاد ختم از قبل باید یوم (61) مدت قرارداد زمانی چنان تمدیدمه

  . است گرفته صورت قرارداد معیاد اکمال

 -2500000 /مبلغ که بانکی منتتستا داشتن بابت شرطنامه( 5.5) ماده خالف بر بآ و انرژی وزارت 

 وزارت دارکاتت سیستم که بوده  معقول غیر تأاجرا نگرانمای خود که نموده عمل ،نموده نیتعی را افغانی

  . میدارد وا پذیری لیتؤومس عدم به را وتدارکات تهیه ریاست لینمسؤو و تضعیف را

 داده اپورر پروژه اکمال( %100) ازصورت که نظارتی یراننوانج کننده رمراقبتنیانج تصدیق مطابقت عدم

 :بوده چنین اند

 وانمودساخته 31/5/1394 رخؤرام کارپروژه (%100)پیشرفت ازچگونگی ظفؤم تأهی قرارتحریری

 رخؤم( 31۸-31۷نمبر) مکتوب راذریعه کارپروژه صورت 5/۷/1394 تاریخی درگزارش درحالیکه

 . هداشت تحریر هرات ینئپا هریرود دریایی حوزه وریاست والیت مقام عنوانی الترتیبب۸/6/1394

 کهدرحالی ،بوده درج مترمکعب (160)مقدار پرکاری فیصدی از و کارتثبیت( %30) ژورنال ورق در

 .رساندمی را مترمکعب( 100) تفاوت که شده داده راپور مترمکعب (60)مقدار( %100) درگزارش

 زتطبیقا نظارت ریاست مربوط ها پروژه وتطبیق  تدارکات ریاست مربوط که تدارکات سیستم بین توازن

 ایفوظ خویش دربخش هرکدام زیرا باشد نمی موجود اند یکدیگر مووملز الزم گرچه بوده ها پروژه

 .داد کاتیتدار باپروسه پیوند را درساحه موجود های چالش نمیتوان که بوده دارا را بخصوص

ه اساس ب که های قرارداد تمدید به شده تعیین ایام نظرداشت در بدون وتدارکات تهیه ریاست اینکه

 وعدم مدیریت ضعف سبب خود ، میگیرد صورت قرارداد ختم ادمیع از خارج کننده تعهد درخواست

 .میگردد تدارکاتی سیستم در شفافیت
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 پاسخ مرجع 

بخش های  ا تفتیش، در جریان بازرسی ذریعه استعالمیه ها پاسخ و قناعتدررابطه به یافته ها و سفارشه

اریخ مربوطه اخذ گردیده است، ولی پیرامون پیش نویس گزارش تفتیش عملکرد که با مقام وزارت به ت

افته های یبیه، به یقعبا وجود ارسال سه بار نامه ت 15/5/1396رخ شریک گردیده، تا اکنون مؤ2۸/6/1395

 نب ریاست تهیه و تدارکات وزارت ابراز نظر صورت نگرفته است.    فوق منجا

 

 سفارش 

 تأجراا میشود شمرده مربوطه ریاست وظایف جمله از که تطبیق پروژه های انکشافی در ریاست نظارت

 حاصله تایجن که رفته بحساب وزارت تدارکاتی سیستم اهداف در انحراف بیانگرمیزان خود که ننموده الزم

  است. سازگارنبوده ،پالیسی بااهدافت مراقبت کننده أوتوظیف هینظارت  ریاست تأرااج از

ودراستخدام  ت الزم نمودهأدرتحقق اهداف پروژه اجرا راهدایت داده تا همربوطریاست وزارت محترم  أبن

هل ن سآردرغی، دنشته باشرادا تثبیت فیصدی کارکه توانایی مراقبت و ندنمایکارمندان مسلکی اقدام 

 خواهدباربتطبیق اهداف پروژه رادر آوریونتایج زیان  بوده دراجراأت شفافیت کاری انگاری سبب عدم 

  آورد.

 تبصره

 پروژه و دوم وژهپر اول، پروژه ) بلخ والیت کلدار ولسوالی توزبوالق قریه در کاری تحکیم پروژه سه تعداد

 2/11/1391 رخؤم( 2۸6۷/4566) هادپیشن اساس به  پروژه سه هر که مختلف های شرکت با( سوم

 که جارتیت مواصالت های راه مالیو  جانی خسارات ، تخریبات از جلوگیری بر مبنی بو آ انرژی وزارت

 مقام 11/11/1391 مؤرخ (6۸۷0) شماره حکمبراساس  گردیده  ترتیب متذکره های پروژه دیزاین سروی

 مانز و تخریبات از جلوگیری )موضوع تعجالیتاس رب مبنی افغانستان اسالمی جمهوری ریاست محترم

 یستمس بازرسی چگونگی که ،است گرفته صورت قرارداد عقد واحد ازمنبع (تدارکات پروسه بودن گیر

     میشود: داده معلومات ذیالً  نآ تدارکاتی

 رایب بابلر شرکت با افغانی – 15460430/مبلغ به حیرتان پل اول قسمت کاری تحکیم پروژه   .1

 .13 14/1/92 تاریخ از هفته (20) مدت

 برای افغان ناربراد شرکت با افغانی -9341100/بمبلغ حیرتان پل دوم پروژه کاری تحکیم پروژه .2

 .14/1/1392 تاریخ از هفته16 مدت

 برای انافغ ناربراد شرکت با افغانی 22049200/بمبلغ حیرتان پل سوم پروژه کاری تحکیم پروژه  .3

 .14/1/1392 یختار از هفته (20) مدت
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اصلت مو وزارت انرژی وآب داخلی دوسیه متذکره از طریق حارنوالی به غرض بازرسی مجدد به تفتیش

 است . ورزیده

 قابل های زمین ازتخریب برجلوگیری مبنی بوآ انرژی دروزارت مدت وکوتاه اضطراری ازپالنهای یکی

 که تیمواصال های راه دولتی، سیساتأت تخریب بلخ، والیت کلدار همجوارولسوالی های ولسوالی کشت

 1391 سال قوس دربرج نآ وسروی دیزاین اسناد که بوده ،قراردارد خیزی ازآب ناشی تخریب درمعرض

 . است گرفته صورت آب سیساتأت سازی وپروژه سروی ریاست توسط

 مقامفترد ریاست2/11/1391 رخؤم( 2۸6۷)شماره پیشنهاد برطبق واحد منبع از بودن عاجل نسبت بنأ

 ، موضوع استعجالیت بدلیل جمهوری ریاست مقام1۸/11/1391 رخؤم (6۸۷0)شماره وحکم وزارت

 کاتتدار خاص سیونیکم ازطریق تدارکاتی پروسه زمانگیربودن ، خیزی آب حین ازتخریبات جلوگیری

 امریکایی الرد -3000000/ مبلغ 410257AFG تحت ان بودجه چنانچه .است شده داده هدایت

 .است داشته وریمنظ

 شرکت ارزیابی بمنظور21/11/1391 رخؤم (663/463) شماره مکتوب طی تدارکات ریاست درضمن

 یها شرکت درشناخت آنریاست براینکه مبنی آب های پروژه برتطبیق نظارت ازریاست شرایط واجد

 شده انجام خوب وباکیفیت وزمان وقت به شان کاری سوابق که شرکت چند داشته کافیمعلومات  فعال

 شرکت (3) تعداد نظارت ریاست که، دارند معرفی تدارکات ریاست به باشند نریاستآ ییدأت ومورد باشد

 ،تهگرف صورت ارزیابی درنتیجه نموده معرفی 23/11/1391 رخؤم( 101۷/6۷3 شماره) مکتوب هاراطی

 ایه شرکت اًبعد ردگردیده ها وشرکت تربوده بلند شده تثبیت بودجه ازاصل شده داده های قیمت

نموده  فیرامعر رحیمی شاه داود و گیت گلدین شرکت ، افغان برادران شرکت بابلر، شرکت راچون دیگری

 غانیاف -9341100/مبلغ افغان رادرانب شرکت و  افغانی -15460435 /مبلغ لر بابه شرکت درنتیجه کهاند

 ریاست اًبعدو گرفته صورت تأهی قناعت ردمو که داده نرخ هارا آفرپروژه ارایه افغانی-22049244/ومبلغ

 .اند نموده قرارداد عقد خاص ت تدارکا اداره منظوری بعداز پیشنهاد طی ت تدارکا

 مشاهده

 آفرومعیاد تدرقیم ومشکالت تفاوت فوق های پروژه بابت واحد ازمنبع عقدشده های باقرارداد پیونددر     

 : میرسد بمالحظهقرارذیل  ها پروژه کاری

 افغانی -20۸0/ مبلغ شده قرارداد باز داوطلبی ازشیوه که های درشرکت گبیون مترمکعب فی متقی

 افغان برادران درشرکت افغانی -2520 /بابلرمبلغ شرکت در شده قرارداد واحد ازمنبع که های ودرشرکت

 که های دادقرار معیاد مطابق ،کارپروژه قیمت های تفاوت عالوهکه برمیرسد بنظر افغانی -2400/مبلغ

 مطابق ها گبیون تهیه وعدم طوفان موسمی، وآبخیزی ها باران ، امنی نا دالیل به شده واحدعقد ازمنبع
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 ثیراتأت جانب ازیک معینه ادعیدرم پروژه اکمال وعدم قیمت تفاوت که ،نشده اکمال قرارداد مشخصات

 زراعتی های زمین رفتن ازبین جانی،و مالی خسارات مثل پروژه اهداف باالی را( ثرؤوغیرم غیرمفید) منفی

 سفأتاب ولی شده قرارداد عقد شان مربوط مشکالت روی که مواصالتی های راه ، باغها رهایشی، منازل ،

 معادل هفته(20) مدت یرضرو معیاد درحالیکه روزتمدید(141) مدتبابلر بالترتیب درهرپروژه

 مدت ضروری ادعیم درحالیکه تمدید روز (166) انبرادران افغ و داشته  پسمانی( 100%)که روزبوده(140)

 درحالیکه روزتمدید( 193)  افغان برادران و  داشته پسمانی (14۸%) که روز (112) معادل هفته( 16)

 را کار پسمانی (13۸%) مدت که روزبوده( 140) معادل هفته( 20) مدت پروژه انجام برای ضروری ادعیم

 .دارند

 پاسخ مرجع 

عت بخش های تفتیش، در جریان بازرسی ذریعه استعالمیه ها پاسخ و قنا یها افته ها و سفارشدررابطه به ی

اریخ مربوطه اخذ گردیده است، ولی پیرامون پیش نویس گزارش تفتیش عملکرد که با مقام وزارت به ت

افته های ییبیه، به سه بار نامه تعقبا وجود ارسال  15/5/1396رخ شریک گردیده، تا اکنون مؤ2۸/6/1395

 فوق منجانب ریاست تهیه و تدارکات وزارت ابراز نظر صورت نگرفته است.    

 سفارش

 عدم ت،أدراجراو حسابدهی  شفافیت مینأت عدم باعث پروژه اهداف خالف شده داده های تمدید چنین

 عقد هک میشود دیده، میگردد محسوب عدالت روند اخالل ،معیاد زمانی ازحدود تجاوز ،سالم مدیریت

دمه به عدالت که ص مالی های ضرر ،باشد نمی واقتصادی مفید ثر،ؤم اینکهبر عالوه واحد منبع از قرارداد

زدولت به چالش کشانیدن خدمات عادالنه بموقع ومتناسب بی اعتباری وفاصله گیری مردم ااجتماعی 

 مانند الیتاستعج بابت دواح ازمنبع قراردادها چنین عقد که میشود گفته انچهنچ است دربرداشته رانیز

 بودهن موجه شان وشرکای اقارب به قرارداد تصاحب بدالیل وغیره ، باغ زراعتی، های ملکیت تخریب

   مینماید. نفی دراجراأت ومؤثریت شفافیت تأمین عدمبدلیل  را تدارکات سیستم اساس

ودداری خعقد شده  احدو درقرارداد های که ازمنبع ازدادن تمدیداطمینان قبل ازحصول  محترم وزارت 

ف پروژه بین رفتن اهدا از ضایع شدن وقت وخطر ،خطرات پولی چنانچه که درچنین قرارداد ها ،نموده

 .بوده میتواند متصور
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 مشاهده

 بمدت غانیاف -1442250/بمبلغ بلخ والیت بافان قالین شهرک اهالی سیلبرهای کاری تحکیم قرارداد      

 ایندیز و سروی که گردیده است، عقد محبوبی سیر ساختمانی شرکت با 20/5/1394 تاریخ از هفته 10

 از یریجلوگ هدف به شمال  حوزه ریاست به  آب امور تنظیم عمومی محترم ریاست طریق از مذکور پروژه

 که بلخ والیت بافان قالین شهرک پروژه نماینده درخواست اساس به که بوده موسمی های باران و بسیال

 ستانبرای مهاجرین افغانی مقیم کشور پاک زمین جریب( 1۸) مساحته ب موصوف شخصی سرمایه بهشهرک 

 است.  گردیده ایجاد

ه نمود اخذ شرطنامه( ARDS)اعالن طریق از میرسد شرکت (۷) به شان تعداد که داوطلب های شرکت 

 تکمیل ار معیارات تمام و شده برنده محبوبی سیر شرکت جمله از ،کرده ارایه فرآ شرکت چهار تعدادکه 

 نهادپیش گیری تصمیم غرض وزارت بمقام موضوع،  بوده بلند پروژه تخمینی قیمت از (%22که ) نموده

انون مطابق ق آن درعقدبریاست تهیه وتدارکات  20/4/1394رخ ؤم (966) شماره حکم ذریعهگردیده که 

  . است داده تدارکات هدایت 

 فغانیا -1256962/مبلغ بردگی حواله برویت شده اکمال( %100)25/9/1394 بتاریخ کارپروژه درنتیجه

 ذریعه موضوع که میشود داشتهپن وضع قابل  متذکره شرکت از افغانی -34566 /مبلغ تأخیر روز (55) مدت

 ذریعه متذکره مبلغ که اند داشته ارایه درپاسخ گردید معلومات 1۸/1/1395 مؤرخ( 49)شماره استعالم

 .است گردیده وضع 15/1/1395 مؤرخ( 15۷)رنمب حواله

 که اراضی ناهمواربودن نبودند، موافق بان که معلولین ازپروژه ها سیلبر شتناگذ از خیرعبارتأت دالیل

 یدبا که نامشخص،  پالن ترتیب از ناشی ، بوده درج شرکت ودرخواست کننده مراقبت تئهی درگزارش

  .میباشد بسازد مرفوع هارا نیازمندی

 سخ مرجع پا

بخش های  دررابطه به یافته ها و سفارشها تفتیش، در جریان بازرسی ذریعه استعالمیه ها پاسخ و قناعت

اریخ مربوطه اخذ گردیده است، ولی پیرامون پیش نویس گزارش تفتیش عملکرد که با مقام وزارت به ت

افته های یبیه، به یعقر نامه تبا وجود ارسال سه با 15/5/1396رخ شریک گردیده، تا اکنون مؤ2۸/6/1395

 فوق منجانب ریاست تهیه و تدارکات وزارت ابراز نظر صورت نگرفته است.    

 سفارش 

 اینودیز وسروی تدارکاتی های پالن ترتیب درقسمت تا دهند هدایت تدارکات بریاست محترم وزارت

 وردرستبط ادارات های ورتضر تا به اساس آن داشته رامعرفی خبرهو متخصص شایسته، افراد ها پروژه

  .مؤثرنباشد پروژه اهداف میگردد تا سبب منظم پالن ترتیب عدم چنانچه ،گردد مرفوع وقانونی
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 مشاهده 

 ساختمانی شرکت با یافغان-2455656مبلغ/ه ب بلخ کلدار ولسوالی در آموی دریا سواحل تحکیم قرارداد    

 رهمجوا های زمین ازتخریب جلوگیریجهت  هفته( 14) مدت برای 14/4/1394 ازتاریخ افغانی سلطان

 ایزح ها دریا ساحل تحکیم مدیریت خصوص در ها عملکرد از یکی عقد قرارداد گردیده که  موآ دریای

 به دننرسی سیبآ منظور به نآ نگهداشت و حفظ در وظایف مطابق بوآ انرژی وزارت باید و بوده اهمیت

 بین اعیمس تشریک با مذکور قرارداد باید ،داشته جدی توجه فعهمنالعامل  و واشخاص افراد های ملکیت

 می مانجا مالی ریاست و تدارکات ، بآ یها پروژه از نظارت ریاست جمله از وزارت های ریاست تمام

 . پذیرفت

 وطلبیاد 1394 سال در سال دو ۀوقف از بعد گردیده دیزاین و سروی 1391 سال در که متذکره قرارداد در

 نموده یریتغ دریا بستر مسیر دوسال جریان در امو دریای موسمی خیزی بآ بدلیل.  میگردد اردادقر وعقد

 نمی وجودم کار تطبیق برای نقشه مطابق محل که.  است نموده ریتغی نیز نظر مورد ساحه ودیزاین ونقشه

 سروی رممحت یاستر تخنیکی نظر مطابقت عدم دلیل به پروژه از بازدید جهت هئیت عزاما از بعد ، باشد

 مذکور ساحه در پروژه کهیصورت دراند: ) فرموده هدایت چنین و ترتیب پیشنهاد وزارت مقام به سازی پروژه

 . (گردد فسخ کمپنی با نآ قرارداد تدارکات قانون طبق باشد نمی تطبیق قابل

 سروی 1391 سال رد که ۀپروژ زیرا نبوده موجود هنگیهمآ پروسه بوآ انرژی محترم وزارت مربوطات در

 است . شده قراردادعقد  1394 سال در و صورت گرفته آن 

 را صیصتخ ارسال عدم پاسخ در ورد،پرسش بعمل آ تدارکات ریاست از نآ دالیل تیم تفتیش ما پیرامون 

 پالن تطبیق از متذکره ساحه معلومات برویت( 31/6/1395) الحال تا و. ده انساخت وانمود زمانی ادعیم در

 .است مانده زبا
 

 پاسخ مرجع 

عت بخش های تفتیش، در جریان بازرسی ذریعه استعالمیه ها پاسخ و قنا دررابطه به یافته ها و سفارش های

اریخ مربوطه اخذ گردیده است، ولی پیرامون پیش نویس گزارش تفتیش عملکرد که با مقام وزارت به ت

افته های بیه، به یا وجود ارسال سه بار نامه تعقیب 15/5/1396رخ ؤشریک گردیده، تا اکنون م2۸/6/1395

 فوق منجانب ریاست تهیه و تدارکات وزارت ابراز نظر صورت نگرفته است.    
 

 سفارش

شان  ۀانجام یافت فعالیت های د تانمین روابط کاری داشته باشأت بایدریاست های ذیربط وزارت محترم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ،هاپروژه  جلوگیری ازعدم تطبیق وعملی شدن بمنظور شد،باثریت ؤشده دارای م ءروابط بنا به که متکی
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( ملیون افغانی باشد از طریق ریاست های حوزه وی والیت 10نها کمتر از )بودجه آ که ینعده قرارداد هاآ

 .یرد مربوط بابت تحکیمات صورت گ

 

 مشاهده

 افغانی -22344000/ مبلغ به تخار والیت هعقل دشت کوکچه دریای سواحل کاری تحکیم پروژه قرارداد در     

 تشرک عنوانی 24/12/1393 تاریخ( 401/1۷) شماره قبولیت مکتوب شده عقد گروپ کور بارک شرکت با

 سال در که نظر مورد ساحه یتموجود عدم یعنی ساحوی مشکالت نسبت به شرکتاست.  گردیده اخبار

 رارداد،شامل نقشه وقازساحه  یقسمت زیرا ،است یدهدنگر کار انجام به حاضر شده دیزاین و سروی 1390

 حویسا مشکالت بابت وزارت هدایت مطابق کننده نظارت هئیت همزمان ولی کارشدهسسه آغاخان ؤتوسط م

 خان غاآ یوارد ختم از اول ساحه کار بعوض میتواند کتشر) :نموده نظر ابراز چنین فرستاده شده که و تعیین

 وریاست تتدارکا ریاست کننده، مراقبت تئهی که. د(نمای تطبیق را خویش کاری احجام و شروع را خود کار

، دنمای غازآ ساحه در را خویش کار تا هنمود درخواست شرکت از ها بار ، بآ های انکشافی پروژه از نظارت

 کیتخنی و فنی جلسات چندین شرکت نشدن حاضر چگونگی به پیوند در که نشده کار به حاضر شرکت ولی

 که نموده صلهفی بازهم وزارت رهبری هئیت نتیجه در ،شرکت بجانب ها اخطاریه و وزارت با گزارشات ارایه با

 پروژه کار هکرد کار ، کهخان غاآ دیوار ساحه ختم از میتواند شرکت یعنی دوم ساحه قسمت در اول ساحه کار

 عنوانی یشنهادپ با وتدارکات هتهی ریاست باالخره ،نشده کار انجام به حاضر هم باز شرکت ولی نماید غازآ را

 رکتشکه  راهدایت داده قرارداد فسخ وزارت ،به انجام کارتعهدشده شرکت نشدن حاضر بر مبنی وزارت

 در که دهگردی امنیتیساحه  لحاظ از سنادا بازرسی  خواهان نشده دار راقبول فسخ ،عرض ورقه طی همزمان

 تیمعین ورمشا جاللزی محترم  ریاست تحت بآ نظارت ، تدارکات های ریاست از را هئیتی وزارت مقام نتیجه

ت أیت ونظریات هأبدون تمسک به اجرا و مطالعه نمایند نکه وضعیت ساحه رابدون آ ،نموده توظیف بآ

 از متذکره هساح در اینکه از): ه اندنمود نظر اظهار چنینکارانجام ساحه برای  درچندین مراتب وموجودیت 

 راردادق فسخ نداشته لیتؤومس زمینه در گروپ کور بارک شرکت و شده تطبیق پروژه خان غاآ سسهؤم جانب

  .(شود

 یاتنظر درنظرداشت بدون آب مشاورمعینیت جاللزی محترم ریاست تحت مؤظف کمیته بنظرمیرسد قسمیکه

 بآلق که ازساحه قسمتی نمودن عوض بابت وزارت ومقام آب معینیت هدایات کننده، نظارت بلیق هیأت

 مقصر را شرکت نداده ارزش را شان فنی ریاتنظ تمام نکرده الزم اجراأت کارشده آغاخان مؤسسه توسط

 زج صراحت برطبق میباید که شان اجرای تضمین افغانی -111۷200/مبلغ نظرشان براساس که ندانسته

 زایفایا قراردادی تخطی بسبب اداره قراردادتوسط فسخ) تدارکات قانون ویکم چهل ماده دوم فقره یکم

                                                                                     .است شده پرداخت بشرکت میگردید دولت حساب شامل(   نآ مندرج وشرایط تعهدات
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 الیکهدرح ها، ازپروژه ودیزاین سروی بابت ذیربط های ریاست میان آهنگی هم وعدم نظارت دمدرع خطر

 عقد دارکاتت ریاست آگاهی بدون ولی رفته ازبین آمو دریای ساحل آبخیزی الثراب شده ودیزاین سروی پروژه

 .است گرفته صورت قرارداد

 درساحه،کار انجام به شرکت نشدن برحاضر یمبن مکمل اسناد موجودیت وجود با وزارت مقام معتدد احکام

 قانونیت تحکیم شرکت، تضمین پول اجرای هدایت بازهم ،وزارت محترم مقام جانب از قرارداد فسخ هدایات

 سوال تتح ( وبیطرفی فردی صداقت ثبات، حفظ) میباشد دولت انکارمند قانونی های ازمکلفیت یکی راکه

 .قرارمیدهد
 
 

 سفارش

درقسمت دهند که هدایت سیسات آب أپروژه سازی تیاست های تدارکات وریاست بروزارت محترم 

 اعتباری یب و هپروژ اهداف رفتن ازبین به ن هم آهنگی الزم داشته تامنجرآضرورت های پالنی وتحقق 

بدون  ون طی مراحل نی بودجه آیپیشب جهتسروی و دیزاین پروژه ها  بناً  ،گرددن بدولت نسبت مردم

 . ت صورت گیردأن اجراآدر مورد قرارداد ریاست تهیه وتدارکات محول تا بضیاع وقت 

آن تایج نکه ،  بوده وظیفه از غفلت خیالی های پروژه قرارداد چنین عقد با اداره تدارکاتی سیستم

 سازد. می وانمود تدارکات رابودن سیستم نورمال غیر

 پاسخ مرجع 

بخش های  ریان بازرسی ذریعه استعالمیه ها پاسخ و قناعتدررابطه به یافته ها و سفارشها تفتیش، در ج

اریخ مربوطه اخذ گردیده است، ولی پیرامون پیش نویس گزارش تفتیش عملکرد که با مقام وزارت به ت

افته های یبیه، به یقعبا وجود ارسال سه بار نامه ت 15/5/1396رخ شریک گردیده، تا اکنون مؤ2۸/6/1395

 و تدارکات وزارت ابراز نظر صورت نگرفته است.     فوق منجانب ریاست تهیه
 

  مشاهده

 مبلغ به کندز والیت صاحب امام ولسوالی روان شهر کانال سربند تحکیماتی پروژه درقرارداد      

 وزارت بین هفته (13) مدت الی 6/3/1394 تاریخ از دالر -2024640مبلغ/ معادل افغانی -1232۸0329/

 ریاست عنوانی محترم وزارت پیشنهاد اساس به گروپ پروفشنل افغان تمانیساخ شرکت و بآو انرژی

 از زراعتی زمین جریب هزار (300) رفتن بین از ، بسیال خطر بر مبنی جالیتعاست بدلیل ملی تدارکات

 و122) شماره های فیصله ذریعه موضوع که گرفته صورت تدارکات قانون (24) ماده مطابق واحد منبع طریق

 عاجل اشد پروژه}، (122شماره) حکم شده داده هدایت چنین دوحکم طی  تدارکات ملی میسیونک( 123

 {دارد قرار اقلیمی وخیم تینیزدروضع ومنطقه تخریب خطر درمعرض زمین جریب ارزه( 300)چون است
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 مشروط است منظور پیشنهاد اقلیمی وخیم وضعیت ضرورت ، جالیتعاست به نظر}، (123) شماره وحکم

 را نانیهیاطم گزارش ،محترم وزارت کار ازشروع{ تجهیزگردد حهدرسا ساعت( 24) درظرف شرکت  ینکهبرا

 ارایه ارزیابی غرض را خویش اسناد شرکت( 10) باالخره که نماید ارایه را وار هفته گزارشنماید،  فراهم

 .نمودند

 که دیدگر توضیح فرآ شرکت هارچ برای و گردیده رد مشابه کار عدم بدلیل شرکت شش ارزیابی نتیجه در 

 شرکت ، دالر -244۷600/بلغم پیروز باختر شرکت ، دالر -2024640/ مبلغ (APG) های شرکت از عبارت

 از که  کرده ارایه را شان فرآ الرد -2033000/مبلغ ولی شاه شرکت و دالر -2156200/مبلغ افغان برداران

 .است شده ناختهش برنده گروپ پروفشنل افغان  (APG) شرکت جمله

 ردیدهگ عقد موضوع استعجالیت بر مبنی واحد منبع از جمهوری ریاست مقام هدایت مطابق قرارداد چون 

 کارپروژه ولی میکرد غازآ 6/3/1394 تاریخ به جمهوری ریاست مقام حکم به نظر یدآمیب را خویش کار شرکت

 زهحو های برنامه ریاست 5/5/1394 خرؤم( 134/65شماره ) مکتوب باساس که ظفؤم تأهی گزارش برویت

 مچنانه محمد وگل کارشناس اهلل حفیظ ، محمد صالح رانجنی اهلل، عصمت رانجنی یک هر موآ پنج دریایی

عنی قبل از فرا ی 15/6/1394 تاریخ به قرارداد معیاد مطابق باید و یافته غازآ 15/3/1394 رخؤم سرکار ژورنال

 3/2/1395 تاریخ به پروژه کار قرارگزارشولی  ،گردید  اید تکمیل میرسیدن زمستان و موسم سیالب ها ب

 که است گردیده اکمال خیرأت یوم (230) مدت از بعدی شدن زمستان و موسم سیالب ها بعد از سپر

ن از بین رفته اینکه چه تعداد زمین های زراعتی در موسم زمستااستعجالیت پروژه را تحت سوال قرار میدهد. 

یجاب می حتمالی متوجه اهالی گردیده از جمله سواالت می باشد که نیاز تحقیقات بیشتر را او خطرات ا

(  300)ای هو اگر سیالب ها بوقوع نپیوسته هم سواالت را مطرح می نماید که استعجالیت و تهدید  نماید.

زدیک را از نهیت بنابر مشکالت امنیتی نتوانست ساحه  جریب زمین را تحت شعاع قرار می دهد .هزار 

   مشاهده نماید . 

 از عبارت که پروژه اهداف یاآ اینکه بدلیل تأهی ،اقتصادیت و ثریتؤم مفیدیت، های شاخص تطبیق بمنظور  

 تطبیق هم و گرفته صورت الزم تأاجرا اهالی شدن پناه سر بی و زراعتی های زمین رفتن بین از بسیال خطر

 داده تذکر چنین ،شرطنامه عمومی شرایط (49) مادهدر  که نقدی یها خساره بابت وقرارداد شرطنامه مواد

 (10)اکثر حد صورت ودر قرارداد نهائی قیمت از فیصد (0.05 ) ساختمانی امور برای نقدی خساره ) شده

 شرکت میگردد ارزیابی قسمیکه (،دانسته شده تحصیل قابل روز فی بدل در قرارداد قیمت سرجمع از فیصد

 افغانی -61640/مبلغ روز فی جریمه پروژه قیمت سرجمع از که دارد پسمانی یوم (230) پروژه کار اکمال در

 اکثر حد فوق ماده صراحت طبق بر که میشود وانمود افغانی -141۷۷200 جمعاً مبلغ/ روز (230) ضرب

 -1232۸032/مبلغ قرارداد سرجمع فیصد (10)اً بن ،نمیتواند بوده باال قرارداد قیمت یصد( ف10) از ها جریمه
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 طریق از 4/5/1395( مؤرخ 1132متذکره ذریعه فیصله شماره ) معیاد خیرأت اما ،میدارد ءاحتوا را افغانی

  تمدیدگردیده است. مجراء و ملی تدارکات کمیسیون داراالنشای ریاست

  نتیجه 

  اشتراک و نبود قتصادیا  مالی، امور مؤثریت تدارکات، پروسه شفافیت تأمین تدارکات قانون اهداف از یکی

 ذیل بدالیل بردهنام راردادـق عقد پروسه میگردد ارزیابی قراریکه.  میباشد داوطلبی در شرایط واجد داوطلبان

                                                                                                    .باشد می فوق اهداف فاقد

 ریبج رهزا (300)رفتن بین از وخطر اقلیمی وضعیت بودن وخیم مانند موضوع استعجالیت از درپیشنهاد 

 جهیز،ت ساحه در ساعت (24) ظرف در شرکت}  اینکه به مشروط دولت ریاست مقام احکام و بود درج زمین

 تعالماس ذریعه تفتیش تیم توسط موضوع که {است شده هدایت وار هفته گزارش و اطمینان کار شروع از

 را دولت ریاست مقام حکم مبنی براینکه اسناد هیچاما  ،آمد بعمل استفسار 22/4/1395 مؤرخ (۷5) نمبر

، است نشده هارای ومطابق آن عملی گردیده باشدرعایت  ،دررابطه به تجهیز شدن کمپنی وگزارش کارهفته وار

 وار تههف گزارش از اطمینان عدم و کار عاجل غازآ تاریخ ساحه، در شرکت تجهیز از که است معلوم پس

 و نجشس وبرویت شروع 15/3/1394 بتاریخ که میگردید غازآ 6/3/1394بتاریخ باید کار .نداشته شفافیت

 دادگی علوماتم برویت پروژه کار ولی میشد ختم 15/6/1394 تاریخ به پروژه کار اردادرق در شده قبول معیاد

  .است شده ختم روز( 230)تمد تأخیر از بعد  3/2/1395 بتاریخ شعبه

 وراپور غازآ ساعت (24) بعداز ساحه در 6/3/1394 بتاریخ زمان هم باید کار اینکه بدلیل مالی مؤثریت عدم

 تأسفانهم که بود می 15/6/1394 مؤرخ کندز سقوط حادثه از قبل کار وختم نشده که شد می ترتیب گزارش

 مد هفته (31) معیاد در پروژه اهداف داشت نظر در بدون رتأخی یوم (230) گذشت از بعد 3/2/1395 بتاریخ

 .میشود پنداشته مؤثریت فاقد کشیده طول هفته (4۸) حالیکه در بوده نظر

 دراحجام دهش عقد  واحد منبع و باز داوطلبی روش از که های قرارداد برویت اینکه بدلیل اقتصادیت فاقد

 عقد ذیل مالحظۀ قابل های تفاوت با بوده مشخصات نعی دارای گبیون مکعب متر فی قیمت مانند کاری

 :است شده

 عبمک متر فی حکمت ریاناآ تشرک شرکت های قرارداد کننده مانند 1393 سالهای  قرارداد در 

 -2520بابلرمبلغ/ شرکت ،فغانیا -20۸0/-مبلغ افغان سلطان شرکت افغانی، -2650/مبلغگبیون 

 شرکت کندز شهرروان قرارداد در الیکهدرح افغانی-0240افغانی، شرکت برادران افغان مبلغ/

یشود عقد گردیده م افغانی- 4566.۷5 معادل مبلغ/ دالر – ۷5/ مبلغ  گبیونفی متر گروپ پروفشنل

 -24۸6/غمبل افغان طانلس شرکت با ،افغانی –1916/مبلغ حکمت ریاناآ شرکت نرخ با تفاوت که است

 قیمت تفاوت انیافغ -2166/مبلغ افغان برادران شرکت و غانیاف -2046/مبلغ بابلر شرکتبا ، افغانی

 است. بوده موجود
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 اشتهد پسمانی روز (230) مدت شرکت معینه معیاد در کار برپیشرفت مبنی اطمینان صولح بمنظور 

 هائین قیمت سرجمع از نقدی خساره خیرأت صورت در قرارداد عمومی شرایط( 49) ماده مطابق که

 -1۷۷20014/مبلغ جمعاً روز (230) در تأخیر معیاد که. میباشد وضع قابل فیصد (0.05) قراردادی

 قرارداد ماده تصراح طبق أبن بوده باال تأخیر جریمه فیصد (10)معیار از چون داشته ءاحتوا را افغانی

  .میگردد افغانی -1232۸032/مبلغ نآ فیصد (10)

 شایداراالن ریاست طریق از 4/5/1395( مؤرخ 1132ذریعه فیصله شماره ) (یوم302مدت )خیرأت موضوع

  :مورد تأیید قرارگرفته است ذیل گزینه(4)نظرداشت در با ملی تدارکات کمیسیون

 رد دولت ریاست مقام حالیکه در  گان کننده نظارت وتوظیف دفتری امورات نسبت یوم (9 )مدت .1

  .است داده هدایت را وار هفته وراپور کار شروع تجهیز ساعت( 24) ظرف

.  یدمیگرد ختم 15/6/1394 در پروژه باید می که شده وانمود کندز سقوط ، توقف یوم (10۷)مدت .2

 (2۸) الی شرکت ژورنال برویت چنانچه، ردیدگ غازآ جنگ 1394 میزان( 6) تاریخ به کندوز سقوط

  .است نموده کار ساحه در عمالً  سنبله

 اشتهد توقف یوم(26) مدت شرکت کار موسومی یخیز وآب سیالب ، هوا سردی ، برف باریدن باالثر .3

  .است نشده ارایه مستند کاری توقف اسناد حالیکه در

 که بوده تشرک خود مربوط ساخته وانمود را روز (93) که بونین تپه گبیونی دیوار اعمار در مشکالت .4

  .بود شده رسانیده شرکت اگاهی به وقرارداد شرطنامه رویت به موضوع

 فزایشا بدون معیاد تمدید)  قرارداد تعدیل منظوری درخواست مورد در:  ملی تدارکات کمیسیون هدایت

 ینچن کندز والیت صاحب امام ولسوالی شهروان عمومی کانال بند سر تحکیماتی پروژه( قیمت وکاهش

  :است تعدیل ذیل متن به( 1053) شماره فیصله است شده داده هدایت

 گیرد صورت اجراأت شده قدع وقرارداد تدارکات قانون مطابق. 

 افغانی پول واحد با هم ها پرداخت و گردد عقد افغانی پول واحد به داخلی های قرارداد تمام 

 .گیرد صورت

 ایام بالترتیب ، یوم (93)چهارم گزینه ، یوم( 26) سوم گزینه ، یوم (9)شامل اول گزینه تأیه عقیده به أبن 

 مثل که ایجاب تمدید را نمی نماید شده پنداشته شرکت های لفیتمک قرارداد مندرج مواد برطبق که بوده

.  میدارد ءاحتوا را یوم (102 )مدت دو هر که بونین تپه گبیونی دیوار اعمار و 6/3/1394 تاریخ از کار غازآ

 مدیریت عدم بر بنا کاری شفافیت فاقد واحد منبع وجود با قرارداد عقد فوق یافته تذکر دالیل طبق بر که

 جریب هزار (300)اینکه بر مبنی موضوع استعجالیت بر در ساحه  ومفیدیت ثریتؤم نبود ، شرکت لمسا

بدلیل  میشود پنداشته اقتصادیت فاقد همچنان ، نشده تکمیل معین وقت به بوده موجود خطر در زمین

 .یباشدم افغانی -2000ترازمبلغ/باال ها شرکت دیگر قیمت تناسب به گبیون مترمکعب یک در کهاین



 

انرژی و آب     گزارش تفتیش عملکرد وزارت /اداره عالی تفتیش      

 

    77       
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 پاسخ مرجع 

عت بخش های تفتیش، در جریان بازرسی ذریعه استعالمیه ها پاسخ و قنا دررابطه به یافته ها و سفارش های

اریخ مربوطه اخذ گردیده است، ولی پیرامون پیش نویس گزارش تفتیش عملکرد که با مقام وزارت به ت

افته های یبیه، به یمه تعقارسال سه بار نابا وجود  15/5/1396رخ شریک گردیده، تا اکنون مؤ2۸/6/1395

 فوق منجانب ریاست تهیه و تدارکات وزارت ابراز نظر صورت نگرفته است.    

 سفارش 

د و نتایج موجو بر طبق اهداف تفتیش عملکرد که حصول اطمینان از چگونگی تطبیق معیارات مبنی بر منابع

رداد تمدید های ند بر آن در بازرسی و مطالعه روحیه قرات نهاد های دولتی بوده در پیوأابدست آمده از اجر

ست دولت مقام ریا ام محترم ریاست دولت نتایج بدست آمده میرساند که، در ابتداءاخذ شده از جانب مق

کارهای  ( یوم تمدید بنام9ساعت و ارائه گزارش هفته وار مدت ) 24مبنی بر تجهیز شدن شرکت در مدت 

دایت بر آنست وزارت محترم را ه ریاست دولت پنداشته می شود. بناًوق الذکر مقام دفتر در تضاد با حکم ف

 د. ت شفاف ممد واقع شوه تا در ایجاد اداره سالم و اجراأتا مراتب فوق را منبعد در نظر داشت

 

 مشاهده

 به 2013 /1۸/2 خازتاری کاپیسا امین کمپنی با کنر والیت مانوگی ولسوالی برق بند احداث پروژه قرارداد     

  .است عقدگردیده چهارسال بمدت دالرامریکایی –9۸۸5۷9۸/ مبلغ ارزش

 نکشافیوا بازسازی خدماتی اداره) ARDS طریق از نامبرده پروژه مراحل طی تدارکات ریاست قرارتحریری

 : ریک ه محترمان توسط تدارکات ریاست ازطریق نآ ارزیابی پروسه درحالیکه ،پیش برده شده  (افغانستان

 وتدارکات تهیه ازریاست " مجددی" تمنا.  

 تدارکات و تهیه عضوریاست" ستانکزی" اهلل حزب . 

 انرژی های پروژه نظارت ریاست عضو عبدالعلیم. 

 مماثل ایه پروژه اسنادچون، مانند ،شده تذکرداده برنده شرکت درشرطنامه معیاراتیکه .است گرفته صورت 

 -500000/مبلغ شرکت مالی توانایی وهم نمیباشد موجود شرکت کلیدی لپرسون تحصیلی اسناد، مشابه یا

 اینکه -4303956/مبلغ ارزیابی تأهیاز طرف  درحالیکهتکمیل نکرده،  راارزیابی  معیار که بوده دالرتعین

 درجواب نبرآ عالوه گردید معلومات مربوط ریاست از موضوع ،است نگردیده مشخص ،میباشد ویادالر افغانی

 افغانستان المللی بین کمهربان فاقدمتذکره   استتمنت،  نمودند ارایه را دالر-1063۸15/مبلغ بانکی منتاستت

 2012توبراک( 21) آفرگشائی تاریخ درحالیکه را نشان داده 2012 اکتوبر( 13) ختم تاریخ چنانچه ،بوده 

   .است نگرفته ه رامربوط بانک تأییدی ارزیابی تأهیرابطه  که در میباشد،
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 وزارت مبمقا منظوری اعطای و بودجه برداشتن مبنی تدارکات ریاست پیشنهاد متذکره قرارداد دربازرسی 

 همچنان ،هخواند تأاجرا در عجله و کار تراکم نراآ علت ومرجع بوده مقام حکم درج و تاریخ و نمبر فاقد

 /بلغم بانکی استتمنت که دهش پنداشته معیار درشرطنامه بانکی ستتمنتاو مشابه های ،پروژه موجودیت

 موضوع ،کند نمی راتکمیلتذکره م مبلغ(بانکی های استتمنت)اسناد درحالیکه شده معیندالر  -500000

 ارکاتیتد مراحل طی کهاند نموده تحریر پاسخدر بعمل آمد استفسار تدارکات ریاست توسط تیم تفتیش از

 ،گردیده طالبهم اقتصاد وزارت ازاً رسم نآ اسناد ،رفتهنگ صورت وتدارکات تهیه ریاست ازطریق شده یاد پروژه

 .شد خواهد ارایه تأهی مالحظه غرض قرارگرفت ما بدسترس هرزمانیکه

 اداره با (ARDS) رهادا براینکه مبنی اقتصاد محترم وزارت-11/۸/1395 رخؤم( ۸۷۷)قرارمکتوب درنتیجه 

 .باشدنمی وزارت این نزد اسناد، گردیده مدغم تدارکات محترم

 2013 مارچ15 بتاریخ کارپروژه که انرژی انکشافی های پروژه ازتطبیق نظارت ریاست معلومات برویت

 شده سپری میشود ماه ونیم وهفت سال سه که31/10/2016 رخؤم (22)شماره انوایس اساس وبه آغازیافته

 هچنانچ. است گرفته رتصو تپرداخ دالر -5304۸5۷/مبلغ 1395 سال مالی اواخر وتا شده کارانجام (%54)

( %20)و پروژه کارساختمان( %20) ازجمله کهرا (%40)متباقی و وانمودکرده( %60) را کاردرساحه فیصدی

 (%46) بادرنظرداشت معلومات بخش مربوطه ،است دانسته پروژه ومیخانیکی برقی زاتیتجه آنراتهیه

 .دارد باقیمانده کار ماه( 4)دربدل
 

  سفارش 

 ثبت عدم بابت تدارکات ریاست ییدیأاسنادت بمالحظه و تدارکاتی مراحل طی پروسه در اجراأت بربنیاد

 ومبلغ بانکی های استتمنت شامل مبلغ مطابقت عدم ، کاری تراکم بعلت مقام نمبرحکم ، تاریخ ودرج

 ،کتشر مشابه قراردادهای ونبود شرکت کلیدی پرسونل تحصیلی اسناد نبود ، درشرطنامه شده تعین

 ،کردهن عمل شرطنامه مواد به تمطابقدر و گرفته رانادیده موضوع ارزیابی تئهی که بوده الشخودچ

 .میسازد وانمود را تدارکات سیستم در ضعفنظر بدالیل فوق  درنتیجه

 فاقد ایه شرکت وانتخاب ومقررات ازاحکام اطاعت عدم باعث که تأاجرا ازچنین منبعد تدارکات ریاست

 . نماید خودداریجداً  یشودم شرایط واجد و اهلیت

 پاسخ مرجع 

عت بخش های تفتیش، در جریان بازرسی ذریعه استعالمیه ها پاسخ و قنا دررابطه به یافته ها و سفارش های

اریخ مربوطه اخذ گردیده است، ولی پیرامون پیش نویس گزارش تفتیش عملکرد که با مقام وزارت به ت

افته های یبیه، به یال سه بار نامه تعقبا وجود ارس 15/5/1396 رخشریک گردیده، تا اکنون مؤ2۸/6/1395

 فوق منجانب ریاست تهیه و تدارکات وزارت ابراز نظر صورت نگرفته است.    
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 مشاهده

 شنابر افغان د شرکت با الت سه در انرژی نمونوی مثمریت پروژه( MEW/1215/NCB) شماره قرارداد    

 .است عقدگردیده قرارداد بوآ انرژی وزارت با می باشد، خصوصی شرکتهای از یکی که انرژی

 افغانی- 6،1۷1،509 /مجموعی مبلغ به وزارت  مسلکی تربیوی مرکز در برق تمسسی سازی بهبود: اول الت

 .است عقدگردیده ماه چهار مدت به 29/5/2013 تاریخ از

 از غانیاف- 14.1۸9.5۷0 /مجموعی مبلغ به کابل پوهنتون نسوان لیلیه برق تمسسی سازی بهبود: دوم الت

 .است عقدگردیده ماه چهار مدت به 29/5/2013

 اریخت از افغانی -21۸94294/مجموعی لغبم به میوند کادری شفاخانه برق تمسسی سازی بهبود: سوم الت

 .است عقدگردیده ماه چهار مدت به 11/9/2013

 21/۸/1390 را فرگشاییآ جلسه تاریخ و رسیده نشر به 20/۷/1390 رخؤم اعالنات افغان روزنامه در موضوع

 26/9/1390 اریخت به اًبعد و 6/9/1390 تاریخب اول بار شده تمدید بار دو برای لسهج تاریخ است، کرده تعیین

 تأهی تعیین جهت   5/10/1391 رخؤم (462)هشمار پیشنهاد نآ تعقیب به که  تعیین فرگشاییآ جلسه

عصمت اهلل  رانجنی هریک:محترمان به اساس آن  که ،وزارت پیشنهاد  مقام به  پروپوزل های پروژهارزیابی 

 عرفیم تدارکات ریاست از "هاشمی" ءسید اولیا و انرژی ریاست از "فیض"ومحترم ولی محمد " شینواری"

  :ندنموده بود وپروپوزل شان را ارایه  اشتراک ذیل شرکت چهار کهندگردید

 CSDC Company نموده است ارایه قمیت افغانی - 34.954.550مبلغ/ الت سه در. 

 AEPC Company نموده است ارایه قمیت افغانی - 33.304.9۷9 مبلغ/ الت سه در. 

 SES Company نموده است ارایه قمیت افغانی -15.۸15.190مبلغ/ الت ده در. 

 RKCC Company نموده است ارایه قمیت افغانی -1۷.939.900مبلغ/ الت سه در. 

 ساختمانی شرکت بود، گردیده ارزیابی رکالذ فوق چهارشرکت فرآ که 5/11/1390 رخؤم ارزیابی راپور ساسا به

 رخؤم(۷09)شماره مکتوب طیکه  شده شناخته برنده افغانی -1۷.939.900/مجموعی مبلغ به کاروان روان

  رخؤم ایمل یعهذر ارزیابی راپور بعداً .است گردیده ارسال منظوری جهت جهانی بانک به 9/11/1390

 ایمل در جواب در بانک و شد فرستاده منظوری اخذ جهت جهانی بانک به 9/11/1390 مطابق 29/1/2012

 نتوانست بانک شده ارایه معلومات اساس به :کرده ارایه پاسخ چنین  26/11/1390 قبمطا 15/2/2012 رخؤم

 که میکند پیشنهاد و شناخته برنده را کاروان روان ساختمانی شرکت چطور ارزیابی کمیته که کند درک

 درست شده ارایه شرکت جانب از کهیمعلومات و بوده ناتکمیل شرکت فرآ صورتیکه در ،شود عقد قرارداد

 کارمند یک که میگردد ضااتق همچنان و میکند را مجدد ارزیابی ایجاب و نیست بانک قبول قابل أبن. نمیباشد

 ۷/3/1391 رخؤم مجدد ارزیابی اًمتعاقب، شود گرفته نظر در ابیارزب کمیته ترکیب در (ARDS) شعبه از

 برنده شرکت کدام هیچ و گفته ناقص و نامکملرا  شرکت چهار اسناد  تمامی ارزیابی تئهی که گرفته صورت



 
 

آب     انرژی و گزارش تفتیش عملکرد وزارت /اداره عالی تفتیش  

    80       

  

80 

 آمریت تفتیش عملکرد و محیطی 
 

 کهاظهارنمود ۷/5/1391 رخؤم ایمل ذریعه بانک و پیشنهاد جهانی بانک به موضوع اًبعد.  است نشده شناخته

 یدهدگر منظور سپردن اعالن به جهت وزیر توسط پیشنهاد 2۸/6/1391 بتاریخ. ردیگ صورت مجدد داوطلبی

 . است

 قبالً  ،هکرد ارایه قمیت افغانی -33.304.9۷9مبلغ/ الت سه درکه  (AEPC Company) کمپنی  با قرارداد

 . است رسیده ءامضا به بود گردیده رد

 تهیه تبریاس انرژی های سییپال تنظیم و طرح محترم ریاست از 2۸/6/1391 رخؤم پیشنهاد به نظر پروسه

 .  است گردیده منظور وزیر توسط و شده پروژه سپردن اعالن به جهت تدارکات و

 که رفتهگ صورت انرژی وآب وزیر محترم منظوری از بعد ماه دو یعنی 2۷/۸/1391 تاریخ به دوم دور اعالن

 بعداً. تاس شده باز شرکت چهار افر که است، گردیده دایر 25/9/1391 درتاریخ افرگشایی جلسه اًمتعاقب

 :است قرارذیل نآ یاتئجز که گرفته صورت  دوم و اول الت برای  1391دلو  ماه در ارزیابی جلسه

 با  Afghan electrical power corporation))   شرکت نهایت در و ارزیابی شرکت سه اول الت در

 . شده شناخته گو جواب افر نازلترین انیافغ - 6.1۷1.515/مجموعی مبلغ

  (Afghan electrical power corporation) شرکت نهایت در و ارزیابی شرکت سه دوم الت در

 .است شده شناخته گو جواب افر نازلترین افغانی -14.1۸9.5۷0/مجموعی مبلغ با

 21/4/1392 اریخبت دبو قرارنگرفته یدئتا مورد جهانی بانک طرف از که موارد بعضی به نظر سوم الت ارزیابی و

 (afghan electrical power شرکت نهایت در و ارزیابی شرکت چهار که گرفته صورت ارزیابی

corporation)  شد شناخته برندهافغانی  – 21.۸94.294/مجموعی مبلغ با . 

 دور های رزیابیا اینکه علت هب ،است گردیده عقد بود شده رد قبلی های ارزیابی در قبالً  که شرکت با قرارداد

 ولط سال دو مدت به تدارکات پروسه که شده سبب موضوع که ،بود گردیده رد جهانی بانک طرف از اول

 مبلغ به کاروان روان بنام شرکت یک اول ارزیابی در و اول دور در که است تذکر قابل ،کشیده

 .است  نگرفته رقرا ییدأت مورد بانک سطتو اما بود شده شناخته برندهافغانی  - 1۷.939.900/مجموعی

 منتتاست ، برنده شرکت مشابه های قرارداد اند، کرده اشتراک دوم و اول دور در کهیهای شرکت تمامی افر

 . نیست موجود برنده اعالن و برنده شرکت شده ییدأت

 متذکره یها دادقرار اما است گردیده تحریر 29/4/2013 قرارداد تاریخ نآ متن در که دوم و اول الت قرارداد 

اوت ، تفاست رسیدهء امضا به 3/6/2013 بتاریخ قراردادی توسط و 29/5/2013 بتاریخ وزیر شخص توسط

 تاریخ را نشان میدهد. 

 راردادق ختم یعنی است ماه چهار نآ ادعیم که است رسیدهء امضا به 4/2013//29 بتاریخ دوم و اول الت

 گرفته صورت ماه چهار مدت به 3/2/2014 الی 30/10/2013 تاریخ به ولیا تمدید اما میباشد 29/۸/2013

 . است گرفته صورت ءخال تمدید و قرارداد ختم بین ماه (2) یعنی است
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 مبلغ به انکارو روان شرکت جمله از که داوطلب های شرکت فرآ اول دور ارزیابی راپور اساس به عالوه تاً

 فرآ رد دالیل  بودن وجهم تا.  نشد قرارداده تیأه بدسترس بود کرده هارای افر قیمت افغانی -1۷.939.900/

 در ردیدهگ ذکر 29/4/2013 قرارداد غازآ تاریخ قرارداد متن قرار وهمچنان.  میشد وریآ علم مذکور شرکت

 نمایندهی امضا و داد قرار متن تاریخ با ماه یک تفاوت با 29/5/2013 تاریخ همربوط وزیر یامضا حالیکه

 دیده روز (34)قرارداد متن تاریخ بین تفاوت که 3/6/2013 بتاریخ شرکت انرژی برشنا دافغان برنده مپنیک

 . میشود

 از بیشتر لیای هیأت ها استعالمیه ارایه در تحریری و شفاهی مکرر تعقیبات وجود با وتدارکات تهیه ریاست

 گذشت ، اسناد دنبو دیپوچون،  های بهانه به زمال مدارک و اسناد ارایه واز است ننموده موقع به اقدام یکماه

 افغانستان ازسازیب اداره طریق از  را ها قرارداد از تعداد تدارکاتی پروسه مراحل طی اینکه ویا زمانی معیاد

(ARDS) شده تعیین ارزیابی تیأه توسط شده عقد یها قرارداد ارزیابی پروسه حالیکه در ساخته اند وانمود 

 .است گرفته صورت بآو رژیان وزارت مقام

  سفارش

یک  که در عملکرد های ثریتؤمومفیدیت  ،اقتصادیت اصول اساسی رعایت از اطمینان صولح منظور به

 قانون یقتطب بابت تدارکات سیستم پروسه رعایت داشت نظر بانهاد امر مهم و ضروری پنداشته می شود و 

 طی در که یدرس بمالحظه جه بازرسیینت در ،کشور نافذه قوانین سایر و تدارکاتی های طرزالعمل ، تدارکات

 بوده.  موجود، میسازد تضعیف را تدارکات سیستم روند کهیهای چالش و مشکالت نامبرده قرارداد مراحل

 استتمنت ودنب ، شرکت نماینده و وزارت مقام منظوری تاریخ ، قرارداد متن مندرج تاریخ بین خال چنانچه

 بر مبنی دلیل نمیتوا را قراردادی شرکت برنده عالناو اول دور های فرآ و مشابه های ادقرارد کاپی ، بانکی

  .نامبرد شرطنامه مواد رعایت عدم و مشکالت

 رخؤم افغانی -14.1۸9.5۷0/- مبلغ و  افغانی -6.1۷1.509/-مبلغ  دوم و اول الت تمدید در مالحظه قرار

 به روزی منظوری برویت قرارداد ختم حالیکه در گرفته صورت( ماه 4) مدت 3/2/2014 الی 3/10/2013

 اخذ اریخت و قرارداد ختم تاریخ بین ءخال که بوده 3/10/2013 شده اخذ تمدید و بوده 29/9/2013 تاریخ

 در خیرأت هجریم قرارداد خاص شرایط(49.1)ماده طبق بر ،  میکند احتوا تمدید هردو رادر یوم( 4) تمدید

 ،افغانی -493۷2/مبلغ اول تمدید در سنجش قرار که. دنمیدا مجاز قرارداد مجموع از (%0.2 )روز هر بدل

 محسوب پولی ضرر که میباشد وقف های قرارداد تمدید یئنها قیمت از افغانی -113516/ مبلغ دوم تمدید

شده  نستهدا اقتصادیت فاقد انتوسای تفتیش های ستندرد لحاظ از متذکره نظربدالیل فوق  مبلغ ،میگردد

 .قابل تحصیل میباشدفغانی ا -162۸۸۸جمعاً مبلغ / انرژی برشنا افغان که ازشرکت د

 شده شمرده مالیه وزارت کنترولران اساسیو مهم وظایف از ییک اسناد کنترول و ویزه وظایف الیحه طبق بر

 ،رزیدهو ارید خود نآ ویزه از گرفته صورت انگلیسی لسان به نآ مراحل طی که های قرارداد حالیکه در

 ولیپ های حوالهاما  ،است گردیده تدارکاتی مراحل طی پروسه در مشکالت و ها چالش باعث ویزه عدم

 . نمایند می ویزه را متذکره های قرارداد
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 مشاهده 

ری و اعمار مصارف گزاف و هزینه آور بابت تحکیم کا کهمفتشین ما متوجه گردیدند در جریان بازرسی     

لی ا 1392چنانچه طی سال های  صورت گرفته است،نادی در مسیر دریای آمو و کوکچه دیوار های است

ده ملیون و چهل و سه صدو شانز -316.04۸.123مبلغ/نامبرده حدوداً  در نقاط مختلف دریا های 1394

اری هشت هزار و یک صدو بیست و سه افغانی به مصرف رسیده و از سالیان متمادی پروسه استحکام ک

ازل رهایشی افراد مانند زمین های زراعتی، باغ ها، من ،که محالت همجوار دریا ها ،ریا ها ادامه داردمسیر د

ا آسیب سیسات دولتی از اثر این آب خیزی هتی مانند سرک ها، پل ها و غیره تأو اشخاص و امالک دول

تحکامات از اثر که اسنبوده  ثریت کامل برخوردارأسف فعالیت های انجام یافته از مؤپذیر می باشد، ولی با ت

یان سال و سرازیر شدن سیالب های موسمی و کیفیت پائین کار و مواد تداوم نداشته که تعداد شان در جر

مصارف  ولین در طرح و دیزاین ویا در سال های بعد دوباره از بین میروند . با وجود مصرف وقت مسئو

دولت که  کالت افراد و اشخاص وده و ازین ناحیه مشبودجه ملی دولت قسمآ کار ها بی نتیجه به سر رسی

مو از آو تحکیمات سواحل دریای   نگردیده استهای اهالی می گردد، مرفوع  ملکیتعث از بین رفتن با

رف جریان دارد و در جریان سال های قبل وجوه هنگفت دولت درین راستا به مص چندین سال بدینسو

 .ملموس بدست نیامده است رسیده است ولی نتایج قابل مالحظه و

 پاسخ مرجع 

عت بخش های تفتیش، در جریان بازرسی ذریعه استعالمیه ها پاسخ و قنا سفارش هایدررابطه به یافته ها و 

اریخ مربوطه اخذ گردیده است، ولی پیرامون پیش نویس گزارش تفتیش عملکرد که با مقام وزارت به ت

افته های یبیه، به یقعبار نامه ت با وجود ارسال سه 15/5/1396رخ شریک گردیده، تا اکنون مؤ2۸/6/1395

 فوق منجانب ریاست تهیه و تدارکات وزارت ابراز نظر صورت نگرفته است.    

 سفارش

در  میرسدبمصرف  ۀ کهجدبو ،بمنظور کیفیت کاری پروژه ها توجه جدی مبذول داشته وزارت محترم 

از قسمت درتا  انجام دهند خویش رااجراأت تحکیمات امون پیر، طرح شده  مطابقت به پالن های قبالً 

و  گردد قعوا مؤثر و مفید  بعمل آمده وازجانبیجلوگیری  وکوکچه دریای آمو ی کناربین رفتن زمین ها

تذکره و مسعی گردد تا پیرامون این معضله فعالیت های بنیادی را روی دست گیرد تا مسیر دریا های 

 طور اساسی یک بار تحکیم گردد.  سایر نقاط آسیب پذیر به
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 یافته و مشاهدات تفتیش پیرامون قرارداد های خدمات مشورتی  2.10
 

 مشاهده

 مبلغ و لیاییاسترا دالر -۷3000/مبلغ به ریتیککان های پایه بازنگری مشورتی خدمات پروژه قرارداد    

  .گردیده است عقد ماه( 2) مدت به 1۸/11/2014 تاریخ از (GFA( شرکت با افغانی -203۷00/

 ازرسیب تدارکاتی های طرزالعمل و تدارکات قانون رعایت و تطبیق چگونگی و مراحل طی پروسه طوریکه

-1۸ یختاراز ماه( 5) مدت (GFA کمپنی و بآو انرژی وزیر) جانبین یامضا که رسید نظر به گرفت صورت

 به  که قرارداد یا نامهموافقت در معامله صحت معیار امضاء زیرا دارد، تفاوت  1۸/11/2014 الی 6-2014

 .میشود پنداشته میگیرد صورت طرف دو اراده و رضایت اساس

 احجام ، دار قیمت جداول مانند نظر مورد اسناد مراحل طی یا دادن دوران از قبل  اسناد صحت از اطمینان

 فرمایش و هدهند فرمایش) ذیعالقه اشخاص طرف از که برنده شرکت امضاء و مهر فاقد ،اوراق غیره و کاری

 بودن مکمل ، یتشفاف قرارداد، ویا معامله یک در زیرا.  میشود دانسته اعتبار فاقد میگیرد صورت(  گیرنده

 ،کتبی دایاته دساتیرو وسایر ها طرزالعمل ، ها تعلیماتنامه ، مقررات و قانون احکام به مطابق ، اسناد

   .میباشد  الزامی

 و تثبیت ،وانجام آغاز بر مبنی نراآ راعتبا که 2015-1-1۸ لیا 2014-11-1۸ تاریخ از اردادقر معیاد هکذا

 جریان در تتدارکا قانون طبق بر غیره و زمانی اقلیمی، ، ساحوی راتیتغی سایر که میباشد نموده تشخیص

 بعد 10/3/2015 تاریخ به پروژه کار تکمیل عدم علت به شرکت حالیکه در بوده پذیرش قابل قرارداد کار

( 54) دلب در سنجش قرار.  است نموده را تمدید تقاضای قرارداد قانونی معیاد ختم روز( 54) گذشت از

  .شود جریمه ابعت افغانی -2243۷-مبلغ و دالر -۸042/مبلغ بایدبوده  وتمدید قرارداد اصل بین ءخال یوم

 ریمهج شامل مشورتی های قرارداد 26/4/1395 مؤرخ( 4939) شماره متحدالمال( ۸) فقره اساس به ولی

 تاریخ بین مانیز های ءخال و بوده برنده کمپنی مهر فاقد شده عقد قرارداد اوراق همچنان . نمیباشد تأخیر

 یستمس پروسه در ضعف تأاجرا چنین که. میباشد موجود شده عقد تمدید تاریخ و قرارداد معیاد ختم

   .میسازد انمودو تأاجرا در را ثریتؤم وعدم تدارکات

 است: شده هداد تمدید ذیل دالیل به قراردادی شرکت برای انرژی های پروژه از نظارت ریاست قرارتحریری

 یزایند باکمپنی نآ ساختن وشریک راپورمرتبه ارزیابی جهت وآب انرژی وزارت برای کافی وقت 

 .کننده

 اتقاض وزارت ازطرف که اضافی معلومات تهیه برای نامبرده کمپنی برای کافی وقت دادن 

 .خواهدگردید

 قرارداد بابت کمپنی های انوایس مراحل طی برای کافی وقت داشتن. 

 شده تکمیل معیاد مطابق ۷/2/2016 بتاریخ متذکره پروژه. 
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 پاسخ مرجع 

 تفتیش، مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است.  سفارش های فوقدر رابطه به یافته ها و 

 

  سفارش

 معامله صحت معیار اساس بر باید توافقنامه هر تأاجرا وسقم صحت صورت از اطمینان حصول مبنایی بر

 و دهنده شفرمای) جانبین یامضا در که گردد عقد ،بوده( خیرأت یباال)  بودن همزمان رضایت اراده که

 شد شانین و ءامضا و مهر اسناد قانونی هویت، معیار چنانچه ،نشده رعایت سفانهأمت(  گیرنده فرمایش

نظر  درنتیجه ، کهتمدید تاریخد وقراردا معیاد ختم تاریخ بین زمانی های ءخال، ازجانبی میشود پنداشته

 وانمود را تسیستم تدارکا ضعف و برده سوال زیر را سالم مدیریت صفات نیچن فاقد اسناد بدالیل فوق ،

 . میسازد
 

  مشاهده 

 های شرکت با (CASA1000) جنوبی سیایآ اب میانه یسیاآ برق لین انتقال مشورتی خدمات قرارداد     

 ارزش به ماه( 6) مدت به 12/10/2013 تاریخ از Sukurunmu Ltd)& (Uniconlimiled) ترکی

عداً به اساس دالیل مشکالت بقرارداد پروژه متذکره  . است گردیده عقد دالر -210024۷/مبلغمجموعی 

طوح سمجالس پیهم ومتوالی برای حل مسایل میان کشورها به  لوجستیکی ودیپلوماتیکی درامر برگزاری

مؤرخ  (190مختلف به درازا کشیده وتوافقات نهایی میان کشورها انجام نیافته است طبق حکم شماره )

-361640با تعدیل مبلغ/  24/۸/2014کمیسیون محترم خاص تدارکات برای مدت سه ماه الی  1/9/1393

گردیده که  درخواست 24/2/2015اً تمدید مذکور برای چهارماه دیگر الی مؤرخ دالر قیمت صورت گرفته ثانی

 -5352۸3بانک جهانی ( تعدیل قیمت دوم مبلغ/ )تمویل کننده -۷/1/2015به اساس عدم اعتراض تاریخی 

میدارد صورت گرفته است،  ءالر را احتواد-210024۷دالر امریکایی که مجموع قیمت عمومی قرارداد مبلغ/ 

انک جهانی برپروژه هنوزهم اکمال نشده وبرای بار ثالث تمدید آن درجریان قراردارد که منتظر منظوری کا

 است. 

 شرکت برای حالیکه در گردد تکمیل 11/4/2014 تاریخ به باید قرارداد برویت پروژه کار اسناد مالحظه به

 الی ماه( 3) مدت برای قرارداد تمخ تاریخ روز( 43) مدت شدن سپری از بعد 24/5/2014 تاریخ به متذکره

 سپری از بعد 24/10/2014 تاریخ از که نشده اکمال پروژه کار هم باز همچنان شده داده تمدید 23/۸/2014

 اخذ دوم تمدید 23/2/2014 الی ماه( 4) مدت به دوم بار برای اول تمدید ختم تاریخ از روز( 60) مدت شدن

 مدت جمعاً  گرفته صورت های تمدید خصوص در تدارکات پروسه نجریا در میگردد ارزیابی قسمیکه شده

 را دالر -432650/- مبلغ (0.2%( شرایط خاص قرارداد )1-49آن طبق ماده ) جریمه که میشودروز (310)
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 مشورتی های قرارداد 26/4/1395 رخؤم( 4939) شماره متحدالمال( ۸) فقره اساس به ولی .نماید میء احتوا

  . نمیباشد رخیأت جریمه شامل
 

 پاسخ مرجع 

ص موضوع این پروژه یکی از پروژه های بزرگ به سطح کشور است که کار عملی آن توسط کمیسیون خا

 جریان دارد. 
 

    سفارش

 تأاجرا بوده متصور نآ در اجتماع مصلحت که ملی های برنامه و اهداف تحقق جهت دربخش تدارکات

 عامه وهوج رفتن حدر و وقت ضیاع ، دولت به نسبت مردم یدور نآ پیامد که نگرفته صورت مفید و ثرؤم

 .، میباشدمیبخشد تقویت را کشور مالی بنیهکه 

 تطبیق نهمچناکرد . نمی عملی قرارداد معینه معیاد از خارج را تمدید تقاضای باید تدارکات ریاست 

 هفت مدت ،هبود دارا هارا یتفعال نوع هر تطبیق ولیتؤمس که انرژی وارزیابی نظارت ریاست پروژه کننده

ریخ ختم : تاداشته بر دربشکل ذیل  را الذکر فوق یها تمدید بین زمانی یوم خالی (103)و تمدید ماه

ید میباید درجریان معیاد قرارداد صورت میگرفت ولی تمدید بتاریخ بوده که تمد -12/4/2014قرارداد

 ریخ اکمال پروژه انجام یافته است . وتمدید دوم( روزبعد ازتا43لی مدت سه ماه که مدت )ا-24/5/2014

میباشد صورت میگرفت ولی  25/۸/2014همزمان درجریان معیاد تمدید اولی که تاریخ ختم آن 

ء توا( یوم را اح103( یوم تمدید گردیده است که جمعاً )60باسپری شدن مدت ) 24/10/2014بتاریخ

 (انرژی معینیت) ذیصالح مقام همچنان و نبوده ورداربرخ ثرؤم مدیریت ازت انجام شده میدارد. اجراأ

عملکرد  که درنتیجه است نکرده عملی پروژه زمان مدیریت محوله امور در را خویش های کنترول پیگیری

                داخلی های کنترول و پروژه مدیریت سیستم تدارکات، سیستم در ضعف، فوق بدالیل نظر نادرست

 .ساخت وانمود میتوانرا ( انرژی معینیت) 
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 (HR System)سیستم منابع بشری یافته های تفتیش پیرامون 

 (ساحه تمرکز تفتیش عملکرد ) 

 

 معرفی مختصر ریاست منابع بشری وزارت 2.11

 ریبع بشپروسه استخدام منامیدهد که  تشکیل را اداره یک وعمدۀ اساسی های بخش از یکی بشری منابع     

ات اجراأت با استفاده از قوانین ، مقررات و طرزالعمل های خدمات ملکی و رتب معاش وزارت انرژی و آب 

 :میباشد ذیل بخش های ودارای .صورت میگیرد

 کارکنان با ارتباط آمریت  

 اداره انکشاف آمریت               

 انکشافی بخش استخدام آمریت  

 کارکنان مصؤنیت آمریت     

 ارزیابی و ابیسدیت آمریت       

 سوانح مدیریت  . 

 
 

 1394الی  1392تشکیل ریاست منابع بشری طی سالهای  ،(7جدول )
 

 

 

 
 

 1392تشکیل سال 

 کمبود موجود اصل تشکیل منظورشده
 کارمندان بالمقطع

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند

52 8 46 8 6 - 3 

 1393 سال تشکیل

 کمبود موجود منظورشده تشکیل اصل
 بالمقطع کارمندان

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند

54 8 46 8 8 - 5 

 1394 سال تشکیل

 کمبود موجود منظورشده تشکیل اصل
 بالمقطع کارمندان

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند

53 ۸ 49 ۸ 4 - 5 
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 1394الی 1392سالهای  طیریاست منابع بشری کارمندان درجه تحصیلی ، (8جدول )
اصل  موجود کمبود ماستر لیسانس فوق بکلوریا بکلوریا مالحظات

 بست

 شماره سال

%11  لیسانس  

%22وریا لفوق بک  

%67وریا لبک  

13  10 5 0 6 64  52 1392 1 

%9  لیسانس  

%22وریا لفوق بک  

%69وریا لبک  

23  10 4 0 8 64  45  1393 2 

%8  لیسانس  

%52وریا لفوق بک  

%67یا ورلبک  

33 12 4 0 4 49 53 1394 3 

 

، سسانیپاینتر ازل( %۸9، )سانسی( ل%11)ازجمله کارمندان  1392در سال درتشکیل ریاست منابع بشری 

 سانسیزلاینتر ا%( پ 92، )سانسی( ل%۸) 1394درسالو  سانسیپاینتر ازل%(  91سانس ، )ی( ل%9) 1393درسال

انس را سی( پاینتر ازل%91سانس و )ی( ل%9) 1394 الی  1392ای ریاست متذکره طی ساله آن در که حد اوسط

 نماید.  میء احتوا

درخصوص  ودنماید و کارمندان موج ءبنأ نیاز است تا درجه تحصیلی در سطح ریاست منابع بشری بلند و ارتقا

 . ندیالزم راکسب نما یآموزش هاوظایف محوله 

 

 بع بشری یافته ها و مشاهدات تفتیش پیرامون سیستم منا 2.12

 

 مشاهده

 ولیتؤمسو بااستعداد مبتکر، مسلکی، ، باتجربه کارمندان استخدام ملکی خدمات قانون ازاهداف یکی    

 اساس به بشری منابع ریاست درپست شونده استخدام شخص برعکس ولی ، بوده کلیدی های دربست پذیر

 تدروزار بشری منابع سئیبآلرق (هوتک) محمدیعقوب محترم چنانچه نموده تقررحاصل وروابط شناخت

 وانیعن گرایی وقومیت وسیاسی مذهبی تعصبات جویی، استفاده بدلیل مامورین احتجاج اساس به زراعت

تقل شورای محترم وزیران ، کمیسیون مس 25/2/1391مؤرخ  (۸شماره)دولت،که طی مصوبه  ریاست مقام

 به۷/۷/1394 وبتاریخ سبکدوش موصوف لتی(،کارکنان خدمات ملکی پیرامون )کندکاری وتعلل ارگانهای دو

 20/10/1394 بتاریخ ماه سه مدتاً حدود تقرر از بعد که تبدیل و آب انرژی وزارت بشری منابع یسئر حیث

  23/9/1395لی اکنون ا -22/10/1394 ازتاریخ سرپرست توسط بشری منابع وریاست نموده وظیفه ترک

 .میشود اداره
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 پاسخ مرجع 
 

 یافته ها و سفارش های تفتیش، مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است. در رابطه به 
 

  سفارش

محترم  وزارت ،شایسته افراد استخدام و تجربه با و مجرب کارمندان استعدادهای معقول استفاده منظور به

 بین نگیهماه ازطریق هستند، شرایط، با تجربه و شایسته واجد افرادیکه کلیدی های بست استخدام در

دام همآهنگ و در استخدام همچو افراد اق ملکی خدماتاصالحات اداری و  مستقل وکمیسیون وزارت

خودداری  ،متهم می باشندقض قانون خدمات ملکی و به ن از جذب افراد که سوانح درست ندارندماید و ن

 نماید. 

 مشاهده

اء وزر یقازطر سرپرستان نیتعی معدبر مبنیا .ا.ج کابینه2۷/۷/1394 رخؤم( 26) شماره مصوبه براساس    

ش دریافت دراثر بازرسی تیم تفتی دولت، ریاست منظوری اخذ مگر والیات و درمرکز مستقل ادارات سایؤور

 کارکنان ذیل: تن (11) تعداد 1394درسال  نمود که

 .سید پادشاه فرزند سیدعبدالغفور سرپرست آمریت تولید انرژی آبی کوچک  -1

 .حمیدقراردادی آمرتفتیشعبدالحکیم فرزند عبدال -2

 .SMECانجینر  عبدالجمیل فرزند مرزامحمد -3

 .احمدمیوند سلطانی فرزند نیک محمد قراردادی  مدیرپروژه شاه وعروس  -4

 .فرزند محمد آجان قراردادی امرتدارکات انسجام پروژه ها نصیراحمد -5

 اناهیتا بنت دولتخان آمرپالیسی های آب . -6

 .تباط کارکنانعبدالفتاح فرزندعبداللطیف آمرار -۷

 .سرورفرزندمحمد انور  متخصص مالی  محمد -۸

 .قراردادی مشاورتخنیکی  جاوید احمد -9

 .24/1/1392بتاریخ  ریاست دفترسرپرست  ،مقبول احمد فرزند غالم دستگیر قراردادی -10

محبوب اهلل فرزند بای محمد مدیرعمومی ارتباط تسهیالت امورفنی حوزه های دریایی تنظیم آب .    -11

 سرپرست وآب انرژی دروزارت 31/6/1395تاریخ  تا دولت ریاست مقام منظوری بدون کلیدی ایه دربست

اند،که از جمله صرف محترم مقبول احمد ولد غالم دستگیر قبال بحیث مامور ارشد به مبلغ  باقیمانده

ات ریاست معاش ماهوار یکصد هزار افغانی در مربوطات پروژه واحد تقویت استخدام گردیده و قرار معلوم

افغانی  -1۷5000/بحیث  سرپرست رئیس دفتر به معاش مبلغ 24/1/1392منابع بشری ، موصوف بتاریخ 

( سال وچهار ماه را بحیث سرپرست ریاست دفتر سپری 3تعیین گردیده است ،که قرار سنجش مدت )
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ه معلومات نمود ، کریدت کارت وغیروسایط بابت مصارف تیل و روغنیات نموده است . هیأت از امتیازات

 -5۷( لیتر تیل پطرول فی لیتر مبلغ/۸۸00افغانی قیمت کریدت کارت و مقدار ) -132000که مبلغ/

( 142234متحدالمال شماره )به اساس افغانی  مصرف صورت گرفته که  -501600افغانی مساوی مبلغ/

ت دارد } کارمندان ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه اصدار یافته که چنین صراح 5/10/1392مؤرخ 

که بر حسب احکام مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی در موقف خدمتی ) سرپرستی ( قرار میگیرند 

صرف مستحق معاش ماهوار بست قبلی و تفاوت معاش بست اصلی یا بست سرپرستی همراه با کریدت 

ن بحیث سر پرست ل که در آکیاس کارت ماهوار ، و واسطه منظور شده بست فعلی بوده از امتیازات سوپر

در  1395توظیف گردیده در موقف سرپرستی مستفید شده نمیتواند{. بعداً موصوف در برج حمل سال 

 پست مشاور ارشد مالی وحسابی ریاست دفتر مقام تقرر حاصل نموده است.
 

 پاسخ مرجع 

ت. ه اسدر رابطه به یافته ها و سفارش های تفتیش، مرجع مربوطه ابراز قناعت نمود  

  سفارش      

 احکام زا اطاعت عدم سبب ممنوعه های وفعالیت اعمال واجرای امرشده های وفعالیت تأازاجرا امتناع

 سیستم بیقعدم تط باعث درنتیجه ،گردیده معیادو  زمان رفتن هدر به و ها دارایی شدن ضایع ومقررات،

 اسناد کاماح مغایر تأاجرا دتقنینی،کتماناسنا احکام تطبیق عدم تفتیش قانون(22)ماده چنانچه میشود

 نرا موجبآ مرتکب و شمرده نهاد داخلی کنترول سیستم ناکامی بلکه ،تهندانس ثرؤم و مفید را تقنینی

 .میداند عدلی تعقیب

 ومطابق نکرده رادر بخش های مربوط رعایت دولت مقام واحکام هدایات وزارت محترم مقام بنأ

 ودهننم عمل میباشد قانون به مطابق هرماموردولت مکلفیت خودکه فویووظی کاری های حدودصالحیت

 و قرارنگیرد دولت مقامات رهبری هیأت میان مدیریت سیستم دردرون های وچالش مشکالت موجب تا

 ستسرپر (30/6/1395) اکنون الی 24/1/1392ازتاریخ که سرپرست اشخاص و افراد تن( 11) درمورد

 برغیر مبنی وزارت مقام عنوانی بشری منابع ریاست های پیشنهاد نمودن پیشکش وجود با مانده باقی

 آگاهی جودو با محترم وزارت که میرساند یافته انجام تأاجرا ارزیابی درنتیجه ستان،رسرپ بودن اصولی

 ثرؤم غیر مدیریت چنین که نموده تضعیف را بشری منابع واستقاللیت ننموده الزم تأاجرا ازموضوع

  .رددمیگ وانمود
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 مشاهده

 بحیث میتواندن قراردادی، کارمند ( ماده هفتم مقرره ذاتی کارکنان خدمات ملکی6فقره ) هدایات براساس    

 نظارت های ریاست داخلی، تفتیش های ریاست درحالیکه شود ظفؤم ملکی خدمات های بست سرپرست

 .میشوند ادارهو مدیریت قراردادیان توسط وزارت دفتر وریاست تربیوی انستیتوت ، انرژی های پروژه برتطبیق
 

 پاسخ مرجع  
 

 در رابطه به یافته ها و سفارش های تفتیش، مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است.   
 

 سفارش

 ایمید ونظارت مواظبت خویش اداره داخلی کنترول ازسیستم تا دارند مکلفیت هرنهاد ارشد مدیران

 فصل و حل نراآ نتواند اداره ارشد مدیریت و باشد داشته وجود ضعف رهادا یک در اگر زیرا باشند، داشته

 نداشتن خود این که گردیده دچارمشکالت داخلی کنترول تطبیق روندمسلماً  درینصورت نماید برطرف و

  .میدهد نشان مرجع داخلی کنترول سیستم درتطبیق را اداره رهبری توانایی

 قانون عایتر ملی، روحیه خدمت، انجام برای مفیدیت ثریت،ؤم فاقد که مدیریت ازچنین محترم وزارت بناً

 جدآ ،ساخته رامتضرر ومتخصص ومسلکی شایسته کارمندان استخدام وپروسه سیستم بوده ارزشها وسایر

 .نمایند خودداری

  مشاهده

ستعالم ا یط ب کههای انکشافی وزارت محترم انرژی وآمدیریت استخدام پروژه  ازکارمندان تعداد سوانح    

 خارجه، ارتوز تصدیق ضمانت، فورمه تحصیلی، اسناد مانند بابت کمبودات  اسناد 22/4/1395( مورخ ۷6)شماره

 قرار شان داسنا ضم معاشات ازدیاد بابت واسناد وجنایی صحی های فورم ، عالی تحصیالت وزارت ارزیابی ورق

 ذیل ارایه نگردید :

ماستری،  اسناد تحصیلی نه پاشدان والیت فراه مبنی بر نداشتریا مدیر پروژآمحترم ویس الرحمن  .1

بل صورت تقرر موصوف در سالهای قنموده اندکه: در جواب تحریر گردید معلومات مربوطه از شعبه 

شده ولی  ن زمان اخذ نگردیده وبرای شان جهت ترتیب اسناد خبر دادهآگرفته از اینرو اسناد در 

 است. دهتا الحال بدسترس قرارداده نش

 های صحی، جنائی، ضمانت خط ندارد .فورمه  سرپرست ریاست دفتر محترم مقبول احمد .2

 د شده وزارتفورمه جات و اسناد تحصیلی تائی(  IRDPمدیر پروژه )  محترم محمد گل حمیدی .3

 نداشته.    تحصیالت عالی ومسلکی
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ئی و ضمانت خط ات صحی، جنافورمه جمشاور پالیسی معینیت انرژی  محترم حبیب الرحمن .4

 ندارد.

 پاسخ مرجع 
 

 در رابطه به یافته ها و سفارش های تفتیش، مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است. 
 

 سفارش

 ساسیا رولان کارمند دراستخدام یکهاسناد تمام تا دهند هدایت بشری منابع بریاستوزارت محترم 

 رغیرد گردد جابجا سوانح دردوسیه و وریآ جمع میسازد رامتضرر استخدام سیستم نآ وکمبود داشته

 نبود در،  زده صدمه استخدام سیستم روند به،  شده پنداشته و غیرمؤثر ناقص استخدام چگونگی نآ

ری را تهیه شده نمیتواند،  در صورتیکه کارمندان اسناد ضرو تثبیت افراددرست وشایستگی اهلیت اسناد

 ی و نظر به شرایط استخدام اجراات نماید. نکرده نتوانند در مطابقت به قانون خدمات ملک
 

 مشاهده 

 زارتو مربوط انستیتوت ازفارغین خویش تشکیل داخل کمبود های بست دراکمال بشری منابع ریاست     

، ینمایدم تربیه مسلکیمی گردند و افراد  التحصیل فارغ گزاف بمصارف ساالنه وآب انرژی های دربخش که

 . گردیده است  جذب تن (۷ )تعداد1393سالطی  صرف گردید معلومات دررابطه، نمایند نمی جذب
 

 پاسخ مرجع 
 

 در رابطه به یافته ها و سفارش های تفتیش، مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است. 
 

  سفارش 

 و ها ارتمه امکانات، براساس انسانی نیروی و است، آموزش بشری درمنابع درست و ثرؤم عوامل از یکی

 نیروهای ینبکاربرده تا از ا اداره یک نظام دربهبود نازآ میتواند نموده کسب آموزش دراثر که دانش

 .ثرنمایندؤم بشری استفاده

 أتاجرا وآب انرژی های دربخش دیده اند آموزش فارغینیکه  استخدام درقسمت بشری منابع ریاست

 میشوند. شمرده رتوزا برای خوبی ذخیروی ونیروی ملی سرمایه درحقیقت آنها نموده الزم
 

 مشاهده

 ماستری مهبرنا بابت 2015 جون اول در آسیان تکنالوژی وانستیتوت وزارت بینیکه قرارداد به اساس     

 )دایمی انکارمند نآ تن( 9) جمله واز معرفی تن (30) تعداد کهم گردیدمعلوصورت گرفته  تایلند درکشور

 .است بوده وزارت از ارجخ دیگر تن( 9)و قراردادی دیگرکارمندان تن (12
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 پاسخ مرجع 
 

 در رابطه به یافته ها و سفارش های تفتیش، مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است. 

 سفارش

،  ندردمیگ معرفی ویاخارج درداخل تحصیالت فراگیری به افرادیکه معرفی درقسمت بشری منابع ریاست

 شوند استخدام شان بوظایف مرتبط ناسبم های درپست بعد ازآموزشتا بوده اهلیتشرایط و واجد

 عملکرد هک گفت میتوان درنتیجه ، بعمل آید جلوگیری جداً ازاداره وخارج قراردادی افراد وازمعرفی

 درتناقض قراردارد. ثریتؤوم دیتیمف شاخصهای پیرامون موضوع با بشری منابع ریاست
 

 مشاهده

 برای زمینه سازی وفراهم کستراتیژیا پالن بیقتط بشری ابعمن ریاست های ومکلفیت ایفازوظ یکی    

( 292)تعداد ،نظر به معلومات ارایه شده ، چنانچهمیباشد دارند ظرفیت ارتقای به ضرورت که واشخاص افراد

 های وبرنامه ها کورس به1394 درسال تن( ۸21) وتعداد 1393 درسال تن (۸3) تعداد، 1392 درسال تن

 های سبور به کارمندان تن (31) تعداد بازرسی درسالهای همچنان ،رتوزا وخارج درمرکزوزارت آموزشی

 تن (14) ومتباقی قراردادی نآ تن( 1۷ )ازجمله که شده معرفی وجاپان هند وماستری لیسانس فوق

 .میباشند ملکی خدمات دایمی کارمندان
 

 پاسخ مرجع 
 

مریت انکشاف آ "ابراز نظر نموده است.  در رابطه به یافته فوق ریاست منابع بشری وزارت انرژی و آب چنین
ج کشور س ها و تحصیالت در خارمقرره بور (5( ماده )6اداره ریاست منابع بشری مطابق هدایت فقره )

 "ت نموده استأاجرا

 سفارش 

و  س هامقرره بورو سه ماده پنجم شرایط استفاده از بورس ها  ءریاست منابع بشری منبعد مطابق جز

ه فراگیری بی کارمندان قراردادی از معرف کید نمودهتأکارکن اداره دولتی  اْ باالیکه مشخص تحصیالت

ه وفق ن شدی، در صورتیکه کارمندان دولتی به معیارات تعیو داخل کشور در خارجموزش های مسلکی آ

 ،ود آمدهبوجثریت ؤم شفافیت وتطبیق مقرره بورسیه ها  پروسه درتا  ،نمایندخود داری  داشته باشد،

 .صورت گیرددر مطابقت به قوانین ت أاجرا
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 مشاهده 

از ای باال بست هاتی صراحت دارد که تبدیلی کارکنان خدمات ملکی ذمقرره امور  (22)( ماده 1فقره )    

یپلوم دم در حالیکه تبدیلی محتر صراحت داشته، (رئیس جمهور )به حکمصالحیت مقامات منظور کننده ، 

اید ب ه، کهصورت گرفت اسبق وزیرمحترم  رئیس تولید انرژی جدید به امضاء انجینر میر محمد علمزی

شری صورت مؤثریت سیستم منابع ب دراین که چنین صورت نگرفته، ،منظوری ریاست جمهوری اخذ می شد

  .گیرد می تحت سوال قرار

 پاسخ مرجع 
 

 موده است. در رابطه به یافته ها و سفارش های تفتیش، مرجع مربوطه ابراز قناعت ن
 

 سفارش

ات ملکی ت خویش را به اساس قانون خدمأتمام اجرا هدایت دهند تاریاست منابع بشری وزارت محترم ب

ت سیستم أاجرا هم یورد واز جانبکه پیامد های منفی را بمیان می آ غیر اصولی یانجام داده از تبدیلی ها

 . خود داری نمایند منابع بشری را مختل می سازد جداً

 هدهمشا

انون خدمات ی با در نظر داشت استخدام کارمندان طبق اهداف قاز وظایف ریاست محترم منابع بشر یکی    

ی به اساس رمندان خدمات ملکملکی مبنی بر ایجاد اداره سالم ، تثبیت وظایف خدمات ملکی ، استخدام کا

شکیل الحظه رسید که در ت، لیاقت و شایستگی در رشته های مرتبط به مسلک میباشد چنانچه بماهلیت

 ل وزارت محترم را( فیصد تشکی61) و ( فیصد لیسانس29)، ماستر ( فیصد10)سالهای تحت بازرسی

 داشته است . ءجه تحصیل شان بکلوریا و فوق بکلوریا ، بوده، احتواکارمندان که در
 

 پاسخ مرجع 
 

 اعت نموده است. در رابطه به یافته ها و سفارش های تفتیش، مرجع مربوطه ابراز قن
 

  سفارش 

الی عتا در استخدام کارمندان که دارای تحصیالت  دهندریاست منابع بشری هدایت وزارت محترم ب

 داده، کیلتش بکلوریا فوق و بکلوریا کارمندان را تشکیل فیصد( 61) زیرا ،ومسلکی باشد توجه نموده 

ان دارای بوده باید کارمند انرژی وآبش ب یکی از وزارت های سکتوری در بخوزارت انرژی وآ ازاینکه

رت جایگاه تا پروسه استخدام منابع بشری در وزا، جذب واستخدام گرددبیشترماستر  وتحصیالت لیسانس 

  .داشته باشدثر ؤم مفید و
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 مشاهده

 منجانب 20/6/1395مشاورین خارج از تشکیل از پروژه واحد تقویت بتاریخ و از موجودیت کارمندان         

لف ستون کنترول عینی صورت گرفت که در نتیجه تعداد یازده تن کارمندان به تاریخ های مختتیم تفتیش 

 : است سفید بوده1395دربرج سنبله سال های حاضری شان 

  20الی  2میوند سلطانی سرپرست ریاست نظارت برتطبیق پروژه های انکشافی از تاریخ  .1

  20-۸محمد گل ولد  عبدالشکور تاریخ .2

  20س احمد ولد عبدالقیوم وی .3

  20و-1۷-16امیرحمزه ولد عبداهلل   .4

 20-1۷-16غالم یحی  ولد غالم حیدر .5

  16/1۷/20رضاحیدری  ولد غالم حیدر .6

  20الی  15مقبول احمد ولد غالم دستگیر از تاریخ    .7

 20الی  1۷کاوه سحاب ولد حسین علی از تاریخ    .8

 20ی ال 1۷اسداهلل ولد غالم نقشبند از تاریخ    .9

  20خالد رحمان ولد عبدالغنی تاریخ  .10

  20و  16سید علی ولد سید احمد شاه از تاریخ  .11

  :کارمندان ریاست منابع بشری

  20الی14 تاریخ عبدالعزیزاز فرزند نوید احمد .1

  20تاریخ قاآ نور فرزند اهلل مجیب .2

  20ناصرتاریخ محمد بنت فهیمه .3

               20 تاریخ حیدر غالم فرزند کاوه .4

  20یوم عبدالرحمن فرزند فومین .5

  20تاریخ رحیم محمد فرزند سعید .6

  الی 1۷تاریخ از عبدالحکیم فرزند الدین ویس .7

  الی 1۷تاریخ از ابراهیم محمد حامدفرزند محمد .8

  20الی1۷ تاریخ از فرزنداسداهلل صفدر .9

 20الی14 ازتاریخ اهلل فیض فرزند وحید .10

 20الی14 تاریخ از علی چمن فرزند مرتضی .11

 پاسخ مرجع 
12.  

 در رابطه به یافته ها و سفارش های تفتیش، مرجع مربوطه ابراز قناعت نموده است.

 سفارش 

 نوکارمندا (متخصصین )حاضری مشاوریندرقسمت  تا دهندریاست منابع بشری هدایت وزارت محترم ب 

 أت نمایند .نموده ومنبعد طبق اصول قانون کار و قوانین خدمات ملکی اجرادقت 
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 سومبخش 
 

 پاسخ مرجع و نتیجه گیری 
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 سومبخش 

 نتیجه گیری واسخ مرجع پ

 

 پاسخ مرجع پیرامون یافته های تفتیش 3.1 
 

تحت بازرسی  گروه بازرس مطابق به معیار های جهانی تفتیش، مکلفیت دارد تا پیش نویس گزارش مرجع         

 ظر با ذکرنترتیب و بدسترس مقام مرجع بازرسی شده، جهت ابراز  ،هرا در تفاهم با سایر اعضا و بخش مربوط

 اعاده گزارش، تقدیم نماید . میعاد

، تفتیش یهاون هر مورد از یافته پیرامهیئت موظف تفتیش عملکرد با مستمسک قرار دادن این اصل،         

 گانه اخذطور جدا ه های متعدده استعالمیدر جریان بازرسی ذریع را مربوطه دیپارتمنت هایو پاسخ یدی تأی

محترم  یروز با را مسوده یافته ها و مشاهدات تفتیش 2۸/6/1395 یتاریخاختتامیه درجلسه  افزون بر آن و ،نموده

ا آن مقام در میعاد معینه بجهت ابراز نظر  31/6/1395رخ ( مؤ3۸طی مکتوب رسمی شماره ) ا، هکذبانرژی وآ

                    ( 4۸۷9)به تعقیب آن مکتوب شماره دوباره  ،د داده شدهمیعا با سررسیدن ،است نمودهشریک نیز 

ی تفتیش به این تا نظریات شانرا پیرامون یافته ها ،عنوانی مقام وزارت ارسال گردیده است 1395/  ۷/  5رخ مؤ

وزارت ارسال مقام  عنوانی 1395 /12/  4به تاریخ ( ۸۷33برای بار سوم نامه تعقیبیه شماره )، اداره ارسال نمایند

 ،ر ننمایندنظابراز گردیده و تذکر به عمل آمده است که اگر وزارت محترم پیرامون مسوده یافته های تفتیش 

 تفتیشهای  یافته به ،( یوم 2۷( ماه و )۸)مدت  الخره بعد از سپری شدناب ،ید شده تلقی می گرددموضوع تأی

و بخش  مربوط ریاست تهیه و تدارکاتیافته ها لی و برخی محدود ، تفتیش داخمنابع بشری از جانب ریاست

رخ ( مؤ۸31/4۸3و نامه شماره ) 25/2/1396رخ ( مؤ2049/530ذریعه نامه شماره ) پروژه هااز تطبیق  نظارت

 .است هصورت گرفتابراز نظر  ۸/5/1396

لیل عدم ابراز نظر فته های خویش را بدیامتباقی  ،، بیش ازین منتظر بوده نمیتواندبناً اداره عالی تفتیش      

 پندارد.  می و نهائی ید شدهتأی ،وزارت انرژی و آب
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 ه گیرینتیج3.2 

وظایف شانرا به  انندکه بتوجهموری اسالمی افغانستان مکرراً به ظرفیت های محدود وزارت و ادارات دولت       

رده میشود، ارمندان دولتی یک ضرورت مبرم شمنموده است. ارتقای مهارتهای ک تأکیدام دهند، شکل مؤثر انج

یت را به شکل وزارت های میباشد که به کمبود افراد مسلکی وماهر که بتواند فعال از جملۀ وزارت انرژی وآب

گذاری، تهیه پالنبه  کمبود ظرفیت ها در عرصه وزارت انرژی وآب مفید، مؤثر وپایا انجام دهد، مواجه است. 

راد فنی ومسلکی ارت وبررسی پروژه وکنترول پروژه های بزرگ به نسبت کمبود افدارکات، نظاسناد پروژه، امور ت

 جریان در هچنانچها مواجه میباشد.  برنامه وتطبیق ها پروژه ریزی برنامه ها، پالیسی وتدوین طرح در جهت

ر طبق ببع بشری منا وسیستم منابع بشری دریافت گردید که ریاست های تدارکات و تدارکات سیستم بازرسی

نان و قانون نافذه هدایت قانون تدارکات ، طرزالعمل های تدارکاتی ، قانون خدمات ملکی ، مقرره امور ذاتی کارک

گفته میتوان  هوطت ریاست های مربأهمچنان در پیوند با اجرا ،ت الزم ومناسب را انجام ندادهأاجرا کشور قسماً

های  الشثر ساخته که باعث چأرا مت هقاللیت ریاست های مربوطهدایات مقام وزارت استدربعضی موارد که 

ل جمع بندی در پروسه منابع بشری گردیده است، که در کل میتوان قرار ذیمتعدد هم در پروسه تدارکات وهم 

  نمود:
 

 ست، بمصرفا کرده دریافت وزارت محترم مالیه از راکه بودجۀ تمام نتوانستهانرژی وآب  محترم وزارت .1

عی بودجه بودجه انکشافی نشاندهنده ترتیب غیر واقکم و افزایش فیصدی عدم مصرف از مصرف  ،دبرسان

بیق پروژه ضعف دربرنامه ریزی وتط نمایانگر  کهبوده  انرژی وآب دربخش انکشافیتوسط وزارت محترم 

 های انکشافی است. 

مدید های تتسلیمی اجناس ،  در تطبیق پروژه ها مانند ب اکثراًچالش های موجود در وزارت انرژی وآ .2

غیره بوده محیطی، اجتماعی، ناامنی  و)که از منبع واحد عقد گردیده یزمانی بخصوص در قرارداد های

 . میگرددمحسوس   ثیرات منفی در فعالیت های مراجعأکه ت(

 ترممقام وزارت مح وجودیکه صورت گرفته با عقد واحد منبع از که یها قرارداد مفیدیت و مؤثریت عدم .3

 مدت آن زمانی معیاد که قرارداد یک داده است، مثالًدر حکم مورد در و عنوان را موضوع استعجالیت
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 تمدید قرارداد معیاد از عالوه روز( 230) و روز( 193) مدت بالترتیب ولی بوده یوم( 91) و یوم( 112)

 است . گردیده

 که گردیده راجع وزارت تدارکاتیاست ر به ودیزاین سروی سال (2) گذشت از بعد ها تعدادی ازپروژه .4

 تطبیق و رفته بین از شده دیزاین و سروی ساحه که رسیده بمالحظه قرارداد، عقد مراحل طی از بعد

 میباشد.  مواجه چالش به پروژه

، قرارنداده عمل مالک را نافذه قوانین خویش کاری درامورات ، ها شرکت درشناخت وزارت لینؤومس .5

عدم  ،پروژه اهداف رفتن ازدست باعث درنتیجه بوده ثیرگزارأت تدارکات سیستم یباال شان هدایاتکه 

 ومختل تدارکات ریاست لینؤومس پذیری لیتؤومس عدم درمنطقه، دولت عملکرد به نسبت مردم اعتماد

 گردیده. تدارکات سیستم شدن

 ازختم بعد وقت وتمدید بانکی استتمنت نداشتنچون  مشکالتها  قراردادتعدادی از  مراحل درطی .6

 ر نموده است .رامتضر تدارکات سیستم قرارداد

نیز از جمله موارد می باشد که  واجناس اموال خریداری بابت قرارداد و شرطنامه مواد نشدن رعایت .7

 نآ مقاومت سنجش اساس به که واسطه ،را تضعیف نموده است انرژی و آبسیستم تدارکات وزارت 

 کلمه تحریر ویا نموده تدارک و تهیه را دیگر واسطه عکس بر فتهگر صورت ضرورت مورد اراضی در

  رسیده است. بمالحظه(  کیفیت با اعلی)  کلمه فاقد تسلیمی اسناد ولی قرارداد متن در کیفیت با اعلی

 باال بمقدار قرارداد شامل جات پرزه بتناسب  آزاد از بازار نمیباشد قرارداد شامل کهیجات ازپرزه تعدادی .8

  . است شده تهیه

 

 امورات در را الزم توانائی که فرهاآ ارزیابی قسمت در فهم کار و مجرب واشخاص عدم موجودیت افراد .9

باعث میگردد تا روند سیستم  باشند تخنیکی داشته و مالی اسنادهای ارزیابی و داوطلب اهلیت ارزیابی

  عه به چالش مواجه سازد.تدارکات رادر تطبیق اهداف متوق
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 رخؤم( 26) شماره مصوبه و ملکی خدمات کارکنان ذاتی امور مقرره هتفم ماده( 6) فقره ایترع عدم .10

 های بست در قراردادی کارمندان تعیین بابت افغانستان اسالمی جمهوری ریاست کابینه 2۷/۷/1394

 . سرپرستان توظیف و ملکی خدمات

 فارغ گزاف بمصارف ساالنه وآب انرژی های دربخش که وزارت مربوط انستیتوتمسلکی  فارغینجذب  .11

 .میشوند، ازجانب ریاست منابع بشری وزارت محترم صورت پذیرنمیباشد التحصیل

دایمی دولت در  رسیه های تحصیلی و معرفی تعداد محدود کارمندانمعرفی کارمندان قراردادی در بو .12

رجه تحصیل شان ( فیصد تشکیل وزارت محترم را کارمندان که د61) بورس های تحصیلی در حالیکه

 .داشته است ءبکلوریا ، بوده، احتوابکلوریا و فوق 

 (.1394 الی 1392) سالهای طی وانرژی بآ سکتور پالیسیوزارت و  استراتیژیک پالن عدم ترتیب .13

جهت شناخت و اسلوب تفتیش و کشف نارسائی ها در قسمت کنترول های داخلی بر عملکرد وزارت،  .14

می نماید که تمام ساحات فعالیت های وزارت برویت سطح اهمیت در سیستم اجراأت مرجع ایجاب 

واحد های مرکزی را مورد   ،بیشتر والیتی بودهبازرسی تفتیش داخلی خطر در نظر گرفته شود، چنانچه 

کارمندان ریاست تفتیش داخلی از تحصیالت عالی برخوردار نبوده، دانش و  بازرسی قرارنداده است

 می نماید.  رسی ها رول ارزنده و مهم را ایفاءدربازمسلکی تفتیش  مسلکی و شیوه های اجرای

  بااحترام

 هیأت مؤظف

" ساالرزی "قانورآ                "رزوآ "محمدقسیم           "حمیدی"اسداهلل            "یوسفی " حیات اهلل   

پ         آمرگرو                               عضوگروپ     عضوگروپ                                          عضو گروپ          

  

"عزیزی"شاه محمد   

 مدیرعمومی تحلیل

 

"کاردوست "احمد شکیب   

 آمر تفتیش عملکرد و محیطی

  "حسینی"سید محمد مهدی 

 معاون مسلکی اداره عالی تفتیش 


