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 مقدمه

در سطح ادارات دولتی کشور  در رشد و انکشاف فعالیت ها و اجراآت ادارات نقش مهم و ارزنده دارد. سیستم شفاف و کارا

مؤثر و کارا باعث می گردد تا نتایج عرضه  تدارکاتی نبود سیستممتعددی در سیستم ها موجود بوده و مشکالت و چالش های 

 تفتیشخدمات تحت شعاع قرار گیرد و در امورات و عرضه خدمات نهاد ها تأثیرات منفی به میان آید. دالیل انتخاب موضوع 

در سیستم تدارکات و روند های تدارکاتی در سطح ادارات دولتی کشور می موجود سیستم تدارکات نسبت مشکالت و چالش 

 د.باش

اداره عالی تفتیش بنابر حساسیت موضوع و چالش های موجود فرا راه سیستم های ادارات دولتی تصمیم اتخاذ نمود تا 

و مفیدیت ( مورد بازرسی قرار عملکرد ) اقتصادیت، موثریت  تفتیشرا از دید   صنعت و تجارت سیستم تدارکات وزارت محترم

تم سروی سی اساسی آنرا تحت پوشش قرار داده و تمرکز  1395الی  1393های سال  اجراآتفعالیت ها و  تفتیشاین  دهد.

به شکل فشرده درین بخش بازتاب یافته  تفتیشکه خالصه اهداف، یافته ها، مشاهدات و سفارش ها از نتایج بوده  تدارکات

 است.
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  فصل اول خالصه گزارش 
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 وزارت صنعت و تجارتمعرفی مختصر 

ی، انکشاف صنایع، تشویق منحیث یک ارگان پالیسی ساز در عرصه های فراهم آوری تسهیالت تجارت وزارت صنعت و تجارت

ق پالیسی ها و استراتیژی ها، هماهنگی هلکین فعالیت مینماید. طرح و تطبیاری و حمایت از سکتور خصوصی و مستسرمایه گذ

 میباشد. و تجارتوزارت صنعت وظایف فعالیت ها، تدوین و ترتیب قوانین و مقررات از 

سد راه یک نهاد تسهیل کننده و هماهنگ کننده در صدد شناسایی فرصت ها، کاهش موانع و تهدیدات  وزارت صنعت و تجارت

 سه هدف ستراتیژیک دارد که عبارت از  وزارت صنعت و تجارتاری داخلی و خارجی است. همچنان سرمای گذ

 متضمن فعالیت های موثر اقتصاد بازار باشد ایجاد و تطبیق یک چارچوب حقوقی و مقرراتی که -

 شمولیت افغانستان در اقتصاد منطقوی و جهانی -

 فراهم آوری تسهیالت برای رشد و انکشاف یک سکتور خصوصی فعال و رقابتی -

 وزارت صنعت و تجارت تدارکات تهیه و آمریتمعرفی مختصر 

آن، آمریت  از و قبل دیگرد سیتأس وزارت صنعت و تجارتی و ادار یمال ریاست  در چوکات 1390سال  درو تدارکات  هیته آمریت

اری مسوولیت پالن گذ صنعت و تجارت وتدارکات وزارت محترم هیتهرا به عهده داشت. آمریت  اداره تهیه وخدمات وظایف تدارکات

ی و خدمات مطابق شرایط ساختمان، اجناساز تکمیل قرارداد ها قراردادها، نظارت  عقد ،ی تدارکاتداوطلبتدارکات، پیشبرد پروسه 

 12 خدمات مشورتی( میباشد و )اجناس، ساختمان و شامل قرارداد را دارد. آمریت تهیه و تدارکات متشکل از سه مدیریت عمومی

                                .     تشکیل دارد تن

 

 تفتیشانتخاب موضوع 

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

باکیفیت با در نظرداشت اصول اساسی  تفتیشرا به شکل پالنگذاری نمایند تا از اجرای  تفتیشعملکرد، مکلف اند تا پروسه  تفتیش

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

میم اتخاذ نمود تا سیستم اداره عالی تفتیش بنابر حساسیت موضوع و چالش های موجود در سیستم تدارکاتی ادارات دولتی تص

فعالیت ها و اجراآت  تفتیشاین ) اقتصادیت، موثریت و مفیدیت ( مورد بازرسی قرار دهد، عملکرد تفتیشدید را از  اداره تدارکاتی

 است. را تحت پوشش قرار داده وزارت صنعت و تجارت 1395الی  1393تدارکاتی سال 

 تفتیشاهداف 

 عملکرد موارد ذیل را احتوا میکند : تفتیشاهداف 
 وپروسه های تدارکاتی  گذاریتشخیص و شناسائی خال ها ، نواقص و مشکالت در سیستم تدارکات، پالن (1

موجودیت سیستم کنترول داخلی موثر، تطبیق پروسه ها و میکانیزم های تدارکاتی و تآمین شفافیت در حصول اطمینان از  (2

 پروسه های تدارکاتی.

، پیشبرد پروسه های تدارکاتی، ترتیب اسناد تدارکاتی گذاریظرفیت تخنیکی کارمندان بخش تدارکات در قسمت پالنارزیابی  (3

 های تدارکاتی مناسب و درست و نظارت از تطبیق قرارداد
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 منابع مالی.از و اقتصادی  استفاده مفید، مؤثر حصول اطمینان از  اقتصادی بودن تدارکات و چگونگی (4

 صنعت و تجارت رکات وزارت محترمارائه سفارش ها به منظور رفع نواقص و چالش ها فراراه سیستم تدا (5
 

 مبنای قانونی 

بازرسی عملکرد، ادارات دولتی، تصدی های دولتی، پروژه ها و سایر فعالیت ها به صالحیت  ( قانون اداره عالی تفتیش5مطابق ماده )

عملکرد را با  تفتیشتصریح میدارد که مفتشین باید  مذکور ( قانون5( فقره )16است، همچنان ماده )شده داده  اداره عالی تفتیش

 در نظر داشت اصول اقتصادیت، مؤثریت و مفیدیت انجام دهند. 

 تفتیشرهای معیامنابع 

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

 تدارکات افغانستان  و طرزالعمل قانون .1

 قانون خدمات ملکی و سایر قوانین و مقررات مرتبط.  .2

 (PFML)قانون مدیریت امور مالی و مصارف عامه  .3

 . تخصیصات/ بودیجه منظور شده .4

 شرایط خریداری طوریکه در توافقنامه های کمک کننده گان تصریح شده است.  .5

 قانون مالیات بر عایدات و احکام ریاست عواید وزارت مالیه  .6

 شرایط و مشخصات قرارداد/توافقنامه  .7

 رهنمود های وزارت تجارت وصنایع در رابطه به تدارکات .8

 طرزالعمل کنترول داخلی .9

 دارکاتیبهترین شیوه ها پروسه های ت .10

 تفتیش میتودولوژی و حدود

ساالنه، آغاز مراحل  گذاریاز مرحله پالن وزارت صنعت و تجارت 1395الی  1393پروژه های تدارکاتی قراردادهای سالهای  تفتیش

تدارکاتی، پروسه های تدارکاتی، رعایت احکام قانون و طرزالعمل تدارکات در طی مراحل تدارکات و عقد قرارداد، چگونگی تطبیق و 

( افغانی مورد بازرسی قرار گرفته است. همچنان ظرفیت تخنیکی و 119,411,821( قرارداد به مبلغ مجموعی )29نظارت از )

آمریت تهیه و تدارکات و چگونگی برنامه های ارتقای ظرفیت و آموزش کارکنان مربوطه طی سالهای فوق الذکر منابع بشری 

 گردیده است. تفتیش

از تمام شیوه ها و تکنیک های ضروری و  تصریح گردیده است تفتیشکه در پالن  تفتیشاهداف  به منظور تحقق مؤظف هیئت

شامل جمع آوری معلومات، اطالعات و اسناد، تحلیل و تجزیه اسناد و معلومات ارائه شده، مصاحبه ها و جلسات با  مسلکی

، جمع آوری مدارک اثباتی، شواهد تفتیشرا در نیل به اهداف  هیئتکه  مسوولین و انجام کنترول های فزیکی و مشاهده عینی

 است. اید، کار گرفتهمناسب و کافی، نتیجه گیری و ابراز نظر کمک نم
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 تفتیش یخالصه یافته ها

بادرنظرداشت مالحظات ذیل میتوان چنین نتیجه گیری کرد که پروسه تدارکاتی قراردادهای وزارت تجارت و صنایع شفاف نبوده، 

مشکالت و نواقص در احکام قانون، طرزالعمل تدارکات و پروسه های تدارکاتی در مراحل تدارکاتی بشکل درست رعایت نگردیده، 

و پروسه های تدارکاتی وجود داشته، از منابع بطور اقتصادی و موثر استفاده صورت نگرفته و ظرفیت تخنیکی کارمندان  گذاریپالن

، طی مراحل پروسه های تدارکاتی ترتیب و ارائه مشخصات تخنیکی و احجام کاری ضعیف بوده و نظارت گذاریدر قسمت پالن

 تفتیشقرارداد ساختمانی، اجناس و خدمات مورد  29فعلی به تعداد  تفتیش. در استاردادها صورت نگرفته درست از تطبیق قر

 قرار گرفته که خالصه آن ذیال ارائه میگردد

 

انجام  یبرا یفویوظ کیاصل تفک تیرعا تفکیک وظیفوی در آمریت تهیه و تدارکات بصورت درست رعایت نمیگردد: 1.1

مدیریت عمومی تدارکات مشورتی،  میگردد. درحالیکه یمهم تلق فیوظا حهیبا در نظر داشت ال یمشخص کار یها تیلؤمسو

طبق الیحه وظایف خویش عمل ننموده و خالف الیحه وظایف در وظایف مدیریت های تدارکات ساختمانی و حتی اجناس  

 تداخل وظیفوی نموده است. 

موجودیت  راردادهای اجناس، ساختمان و خدمات مشورتی:ضعیف بودن سیستم نظارت و ارزیابی از تطبیق موثر ق 1.2

.اجراآت آمریت نظارت و ارزیابی در استمدیریت  یاساس یکی از اجزای سیستم و چارچوب منظم نظارت و ارزیابی از اجراآت

تدارکاتی، تطبیق رابطه به تطبیق موثر و بموقع قرارداد های صورت گرفته ضعیف بوده و نتوانسته از برنامه ها، قراردادهای 

 پالیسی ها واستراتیژی اداره، نظارت درست، موثر و به موقع به عمل آورد.

( تن کارمند 12از جمله ) :وزارت صنعت و تجارترکات پایین بودن ظرفیت تحصیلی کارمندان آمریت تهیه و تدا 1.3

ی کارمندان تدارکاتی در بخش لکلوریا بوده و ظرفیت تخنیکی و مس( تن آن بک10آمریت تهیه و تدارکات درجه تحصیل )

 و تطبیق پالن تدارکاتی، طی مراحل قراردادهابموقع و مدیریت قراردادها ضعیف میباشد.  گذاریپالن

مطلوب تطبیق نگردیده، پروژه های  بصورت ناقص ترتیب و بصورت 1395الی  1393پالن های تدارکاتی سالهای  3.1

 نیافته و رهنمود کاری برای پیشبرد امور تداراکاتی ترتیب نگردیده استانکشافی در مطابقت با پالن ستراتیژیک تحقق 

تمام نیازمندی های اداره باید در  :1395الی  1393های تدارکاتی طی سال های ی عدم تثبیت دقیق و درست نیازمند 3.2

ی بر موجودیت و عدم اغاز سال توحید و شامل پالن گردد. عالوتا قبل از تدارک هر جنس مورد نیاز از مدیریت جنسی مبن

  موجودیت آن معلومات گردد.درحالیکه آمریت تدارکات چنین اجراآت را در تدارکات قرطاسیه درنظر نگرفته است.

الی  1393در پروژه متذکره طی سال های  پروژه واحد ارتقای ظرفیت بصورت موثر مدیریت و تطبیق نگردیده است: 3.3

مصرف رسیده است. درحالیکه اشخاص استخدام شده برای پروژه فاقد ظرفیت  ( افغانی بودجه به62,640,340مبلغ ) 1395

های تخنیکی، مسلکی و تحصیالت عالی بوده، پروسه استخدام کارمندان پروژه شفاف نبوده، معاشات گزاف به اشخاص که فاقد 

معاش پرداخت  ه ویمندان غیر پروژظرفیت های تخنیکی و مسلکی بوده از منابع پروژه پرداخت گردیده، از منابع پروژه به کار

 گردیده و بودجه آن به شکل غیر اقتصادی و غیر موثر بمصرف رسیده که نشان دهنده ضیاع پول عامه کشورمیباشد.

استفاده از روش پرچون، تعین عین هیئت برای آفرگشایی، ارزیابی آفرها و خریداری ها و قبولی اجناس بدون  3.4

شایی و ارزیابی آفرها در چندین تدارکات عین هیئت تعین ، برای آفرگرچون صورت گرفتهخریداری اجناس بشکل پ معاینه:
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ردیده و از صحت اجناس معاینه صورت نگرفته ری گگردیده، اکثریت خریداری  پروژه ها و اجناس توسط یک هیئت خریدا

جویی و شفافیت اجراآت تحت  صرفهگردیده تا سبب  میباشد و است که نشان دهنده ضعف اجراآت و عدم تفکیک وظیفوی

 سوال قرار گیرد.

در  عدم رعایت اصل اقتصادیت و صرفه جویی در وجوه عامه در قراردادها و تدارکات وزارت تجارت و صنایع: 3.5

( عراده وسایط کروال مودل جدید برای آمریت پروژه انکشاف مارکیت های جدید، در مصارف غذاء که برای تعداد 2تدارک )

مهمان چهارمین جلسه  30( نفر در کنفرانس ملی حمایت از صنایع افغانستان به مصرف رسیده، اجرای مصارف 303)

( نفر مهمان ششمین کمیسیون بین الحکومتی همکاری 55ان و مصارف )هماهنگی تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و پاکست

رعایت نگردیده در آن های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قزاقستان صورت گرفته است اصل اقتصادیت و صرفه جویی 

 است.

نظارت بعمل اعطاء قرارداد پروژه آموزشی به شرکت خدمات مشورتی که غیر واجد شرایط بوده واز تطبیق آن  3.6

( به ABCقرارداد آموزشی کارمندان شرکت ها در مورد مسایل ایمینی محیط کار با شرکت خدمات مشورتی ) نیامده است:

تجربه مشابه نداشته که نشان میدهد اجراآت اداره در  ، شرکت متذکره( افغانی عقد گردیده2,922,874.49مبلغ )

 ا شرکت غیر واجد شرایط عقد قرارداد نموده است.تشخیص آفر جوابگو ضعیف و غیر موثر بوده و ب

منابع پولی که در برنامه آموزشی برای تشبثات کوچک از طریق پروژه انکشاف مارکیت های جدید بمصرف  3.7

برای برنامه آموزشی اشخاص و تشبثات کوچک که  رسیده موثریت نداشته و بشکل غیر شفاف بمصرف رسیده است:

( افغانی 1,253,888پول مصارف هوتل که مبلغ ) آموزشی باشد انتخاب و تشخیص نگردیده وواجد شرایط برنامه های 

 میگردد به طور نقدی به هوتل پرداخت گردیده که شفافیت اجراآت را تحت سوال قرار داده است.

( تن 14به تعداد ) وزارت صنعت و تجارت :نمیباشدمستحق که  به کارمندان مستقل در اختیار قراردادن وسایط 3.8

کارمند که مطابق تشکیل و شرایط قرارداد مستحق وسایط مستقل نبوده وسایط نقلیه را به شکل مستقل از طرف اداره در 

 اختیار آنها قرار داده شده که نشان میدهد از منابع و وجوه عامه استفاده اقتصادی و موثر صورت نگرفته است.

در خریداری  به شکل نقدی به فروشنده: معیاری امر خریداری و پرداخت پول عدم ترتیب و استفاده ازفورمه های 3.9

ازیکطرف از فورمه های معیاری استفاده   ( قلم قرطاسیه و اجناس تکنالوژی معلوماتی پروژه توسعه و تقویه صادرات28های )

ضعف کنترول ها  ته که نشان دهندهبه طور نقدی به فروشنده انتقال یاف ( افغانی792,049مبلغ ) نگردیده و از طرف دیگر

 اجراآت ناقص اداره در زمینه میباشد.و

ه منزل یکرا ( افغانی منزل وزیر تجارت و صنایع بدون عقد قرارداد و بطور نقدی:2,276,000پرداخت کرایه مبلغ )  3.10

بدون قرارداد  وزیر تجارت و صنایع 1395( مربوط سال مالی 1,560,000و مبلغ ) 1394( سال مالی 716,000مبلغ )

 صورت گرفته و پول آن بطور نقدی  به صاحب خانه پرداخت گردیده که شفافیت اجراآت متاثر گردیده است.

( 312,500که باعث ضیاع پول عامه مبلغ ) وزارت صنعت و تجارتتوسط رهبری  اتخاذ تصمیم نادرست و غیر مفید 3.11

ت های فکری گردیده یکمال( جواز بدون سریال نمبر برای ریاست عمومی ثبت مرکز و 30,000افغانی از درک طبع تعداد )

 است.
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اداره تدارکاتی نرخ نازل شرکت داوطلب را بنا بر دلیل غیر موجه رد نموده و تیل مورد ضوررت خویش را بلند تر   3.12

غانی به ضرر اداره تمام گردیده ( اف117,800داوطلب بشکل پرچون خریداری نموده که مبلغ ) از نرخ ارائه شده شرکت

 است

در قرارداد شبکه سازی تعمیر ننگرهار اجراآت اداره تدارکاتی ضعیف و ناقص بوده و اصل اقتصادیت در قرارداد   3.13

از فورمه های معیاری استفاده نگردیده،اسناد ویزه و کنترول نشده، شرطنامه ناقص ترتیب و توزیع  در نظر گرفته نشده:

( افغانی بلند تر از نرخ نازل پیشنهاد اعطاء قرارداد 287,760گردیده. هیئت ارزیابی بدون دالیل موجه نرخ نازل را رد و مبلغ )

 نموده که باعث ضیاع وجوه عامه گردیده است. 

و بیشتر از نیازمندی  طبق نیازمندی اداره نبوده 1395و  1394ادهای تدارک قرطاسیه غیر مطبوع سال مالی قرارد  3.14

 خریداری گردیده که نشان دهنده استفاده غیر موثر از منابع اداره میباشد.

ی صورت آمریت تکنالوژی معلوماتی خریدار ( افغانی به178,992( عدد هاردسک به قیمت مجموعی )36به تعداد )  3.15

 گرفته که مشخصات تخنیکی آن ناقص و پروسه تدارکاتی آن بصورت درست طی مراحل نگردیده است.

( 57قرارداد خریداری تعداد ) استفاده از روش منبع واحد بدون دالیل موجه و پرداخت پول بیشتر از قیمت قرارداد:  3.16

مبلغ صورت گرفته دالیل آن موجه نبوده و منبع واحد از طریق افغانی (1,633,000) لغبمه کانکریتی ب لبپایه س

 ( افغانی بیشتر از قیمت قرارداد به شرکت قراردادی پرداخت گردیده که نشان دهنده خساره به وجوه عامه میباشد150,000)

 قرارداد   قرارداد پروژه برج برق محوطه ریاست نمایشگاه بطور ناقص طی مراحل و اضافه پرداخت داشته است:  3.17

بصورت ناقص پروسه تدارکاتی آن ( افغانی عقد گردیده که 869,692پروژه با شرکت ساختمانی احمد فواد موفق به مبلغ )

 ( افغانی نسبت کم کاری شرکت اضافه پرداخت گردیده است28,869طی مراحل گردیده و مبلغ )

وزارت اجناس، وسایل، تجهیزات و دارایی  :یل و تجهیزات وزارت صنعت و تجارتنگهداری غیر مطلوب  اجناس، وسا  3.18

 بشکل غیر مطلوب نگهداری میگردد که احتمال استهالک زودهنگام، تخریب و ازبین رفتن آن متصور است صنعت و تجارت

وزارت صنعت و که اجراآت و پروسه های تدارکاتی  چنین نتیجه گیری میگرددمشکالت و نواقص ذکره شده با در نظرداشت 

ری و موثر نبوده و از منابع و وجوه عامه استفاده اقتصادی و مطلوب صورت نگرفته است و نیاز است تا جهت معیا تجارت

 روی دست گیرند. تفتیشاصالح آن وزارت تجارت وصنایع اقدامات عملی بادرنظرداشت سفارشات هیئت 
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 تفتیشپاسخ مرجع پیرامون یافته های 

هیئت مسوده گزارش که شامل یافته های بازرسی بخش تدارکات، منابع بشری و موضوعات مربوط به آن را طبق معیارات بین 

ب صنعت و ( ورق، طی جلسه اختتامیه در حالیکه شخص وزیر صاح38انتوسای ترتیب و در ظرف ) تفتیشالمللی ادارات عالی 

رحمان معین صنایع و سکتور خصوصی سرپرست وزارت تجارت و صنایع نیز بوده،  لباریادر سفر به سر میبرد و  محترم عبد تجارت

،  در نتیجه بدالیل سرپرست بودن معین صاحب، مسوده گزارش را تفتیششریک ساخته است. که بعد از مطالعه مسوده یافته های 

الی تشریف آوری جناب وزیر صاحب 

بریاست محترم دفتر تسلیم نمودند. به 

ت و ابراز نظر وزارت محترم منظور دریاف

بار ثانی دو تن از اعضای گروپ در وزارت 

تجارت و صنایع با شخص وزیر صاحب 

تجارت و صنایع مالقات و در مورد یافته 

بحث نمودند، که محترم  تفتیشهای 

تجارت و صنایع بعد وزیر  "رسا"همایون 

 تفتیشاز گفتگو و تبادل نظر به هیئت 

 تفتیشاظهار نمودند که مالحظه مسؤده 

یک زمان را در بر خواهد گرفت و خواهان 

 زمان بیشتر گردیدند. 

حترم در فرجام پاسخ و نظر وزارت م

صنعت و تجارت ذریعه نامه شماره 

پیرامون  18/4/1397( مؤرخ620/825)

به اداره عالی تفتیش ارسال گردید که به استثنای  بعضی موارد، متباقی یافته ها مورد تأیید آن مقام  تفتیشیافته های نتایج 

 در گزارش نهائی در نظر گرفته شده است.  تفتیشمحترم قرار گرفته است، که نظریات نهائی مرجع تحت 

 

  

عملکرد با محترم عبدالباری رحمان معین امور صنایع و سکتور خصوصی  تفتیشجلسه اختتامیه هیأت مؤظف 

 وزارت صنعت و تجارت
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  تفتیشیافته های  دوم  فصل
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 (001یافته شماره: )

طی سالهای  وزارت صنعت و تجارتپایین بودن ظرفیت تحصیلی کارمندان آمریت تهیه و تدارکات عنوان یافته: 

  1395الی  1393

 تشریح یافته

میباشدکه  تن (12آمریت تهیه و تدارکات به تعداد )  1395الی  1393دریافت شده از منابع بشری، تشکیل سال  نظر به معلومات

، پروسه گذاریظرفیت تحصیلی کارمندان بخش مذکور پایین بوده و نمیتواند بصورت درست و موثر اجراآت بخش تدارکاتی اداره را پالن

تن   10تن ایشان صرف یک تن لسانس، یک تن فوق بکلوریا و  12و پیش ببرد. از جمله  های تدارکاتی را  به وجه مناسب آن مدیریت

 دیگر ایشان بکلوریا میباشد. در حالیکه با توجه به اینکه ا

مور تدارکاتی ، امور تخصصی و مسلکی بوده و افراد واجد شرایط از حیث تخصص و مسلک در آن بست ها تعیین گردد، کارکنانی  

تحصیالت عالی نباشند توان اجرای وظیفه محوله را بشکل مطلوب آن نداشته و سبب کندکاری در اجراآت می گردد. جدول دارای 

 ذیل جزیات موضوع را نشان میدهد.

 آمریت تدارکات 1395-1393(، تشکیل سالهای 1جدول شماره )

 لیسانس فوق بکلوریا یابکلور
 موجود کمبود

اصل 

 بست
 شماره سال

 تعداد فیصدی تعداد فیصدی تعداد فیصدی

86% 10 8% 1 8% 1 0 12 12 1393 1 

86% 10 8% 1 8% 1 0 12 12 1394 2 

82% 9 9% 1 9% 1 1 11 12 1395 3 

 پایین میباشد.  1395الی  1393طی سالهای جدول باال نشان میدهد که ظرفیت تحصیلی کارمندان آمریت تدارکات 

 سفارش هیئت 

باشد در بست های آمریت و مدیریت های عمومی استخدام گردد و کارکنانی سفارش میگردد تا کارکنانی که دارای تحصیالت عالی 

 که تحصیالت پایینتر از لیسانس می باشد از بخش تدارکاتی به وظایف اداری و غیر تخصصی در داخل وزارت تبدیل گردند.
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 (002شماره یافته )

 صورت درست رعایت نمیگردد به آمریت تهیه و تدارکاتدر اجراآت  وظیفوی عنوان یافته: تفکیک

 تشریح یافته

 یمهم تلق اریاداره بس کیدر  فیوظا حهیبا در نظر داشت ال یمشخص کار یها تیلؤانجام مسو یبرا یفویوظ کیاصل تفک تیرعا

ها و  تیلؤنگردد، مسو تیاداره رعا کیدر  یفویوظ کیاصل تفک کهی. زمانگرددیبه اهداف اداره موثر واقع م دنیو بخاطر رس دهیگرد

 مستمر،. اجراآت میسازد واضح اداره یک در را بست یک موجودیت دلیل وظایف همچنان، الیحه. شودیانجام نم یبه درست فیوظا

 میگردد. مشخص وظایف الیحه طبق ها فعالیت انجام نحوه و آن به رسیدگی غرض شده تعیین میزان مربوطه، امور پیشبرد نحوه

 ده،ینگرد صیواضح و تشخ شتریها ب تیها و صالح تیلوؤکه مس دیمعلوم گرد کارمندان تدارکاتیبادرنظرداشت ارزیابی اجراآت 

 یفویوظ کیو امور  بدون تفک دهینگرد تیبصورت کامل رعا در بخش های کاری آمریت تهیه و تدارکات یفویوظ کیتفک اصل

 . ابدیمشخص توسط کارمندان انجام م

 میها چگونه تقس تیو فعال فیکه وظا گرددیبا درنظرداشت اسناد موجود در اداره معلوم نم آمریت تهیه و تدارکات دربطور مثال: 

توسط  تیکه کدام فعال گرددیشده معلوم نم بیاسناد ترت یکارمندان مشخص نبوده و از رو یفرد تیلؤصورت گرفته، مسو یبند

وامدار در امور مدیریت تدارکات اجناس و تدارکات مدیریت عمومی تدارکات مشورتی بصورت داست.  دهیکدام کارمند اجراء گرد

 ساختمانی دخالت داشته و در اجراآت بخش های متذکره تشبث نموده است.  

. گرددینم کیمشخص و تفک یو به شکل انفراد مدیریت هابه سطح  فیوظا ،نگردد تیرعا یفویوظ کیاصل تفک کهیصورت در

مطمئن  تواندیمشخص داشته باشند. عالوه بر آن، کارمندان نم یپالنگذار شیخو فیبهبود امور و وظا یبرا تواندیکارمندان نم

احتمال  یفویوظ کیاز آن در صورت عدم تفک شتریو ب باشدیم یدارند چ تیلؤمشخص آنها که در مقابل آن مسو فهیباشند که وظ

 .گرددیم شتریب ددبه وجه احسن آن انجام نگر تیفعال نکهیخطر ا

 سفارشات هیئت 

مربوطه و به اساس  ی( بخش های)حجم کار یکار حهیطبق ال آمریت تهیه و تدارکاتدر  فیتا وظا دینمایسفارش م تفتیش ئتیه

 .داشته باشد تیلؤمسو زیمشخص و در قبال آن ن فیانجام وظا تیلوؤ، هر کارمند مساجراء گردد و میافراد تنظ فیوظا حهیال
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 (003شماره یافته )

وزارت در  قرارداد ها اجناس، ساختمان و خدماتموثر عنوان یافته: ضعیف بودن سیستم نظارت و ارزیابی از تطبیق 

 صنعت و تجارت

 تشریح یافته

بدون توجه به  کهگردد مدیریت محسوب می یاساس یکی از اجزای موجودیت سیستم و چارچوب منظم نظارت و ارزیابی از اجراآت

اجراآت و و تضمینی برای انجام درست  تواندیمناقص بوده  یده گزارشریزی، سازماندهی و برنامه ماننداین جز سایر اجزا مدیریت، 

در تشکیل خویش آمریت نظارت و ارزیابی داشته که یکی از مسوولیت های  صنعت و تجارت . وزارت محترمنداردوجود  فعالیت ها

 ت نظارت از تطبیق قراردادها در مطابقت با شرایط و مشخصات قرارداد  ها میباشد.عمده این آمری

آمریت نظارت و ارزیابی نتوانسته پالن ساالنه منظم نظارت و ارزیابی را که در آن اهداف اصلی، مقدار هدف، فعالیت ها عمده و 

آنرا بشکل منظم تطبیق و گزارشات آن ترتیب و  شاخص های مشخص جهت اندازه گیری فعالیت ها وجود داشته ترتیب ننموده و

در اختیار مسوولین تصمیم گیرنده قرار دهند اجراآت ننموده و صرف از یک پروژه ساختمانی که در قندهار تطبیق میگردد نظارت 

 بعمل آورده که نشان دهنده ضعف و غیر موثر بودن بخش نظارتی اداره در زمینه میباشد.

و  نظارت از اجراآت موثر ستمیسپالن و  نبودز تطبیق قراردادها، برنامه ها، ستراتیژی و پالیسی های اداره علت عدم نظارت موثر ا

آن تغییر  بیتعقمطلوب و به  تیوضعپیشرفت اجرای عملیات در مقایـسه با  ستمیکه س گرددیباعث م تطبیق قراردادها میباشد که

 منظم نظارت وزارت صنعت و تجارتدر  نکهیاز نگردد. ینیشبیاداره پ در تحقق اهداف فاتعملیات بـه منظـور جلـوگیری از انحـرا

کانکریت ریزی راه رو بخصوص پروژه های ) قرارداد های اجناس، خدمات و پروژه های ساختمانی ندارد، وجود قراردادهااز تطبیق 

و گردیده ن تطبیق آن درست شکل به مرکزی( کنار پارکنگ و برج برق درمحوطه ریاست نمایشگاه ضرورت ریاست عمومی ثبت

 مشکالت جدی در کیفیت کار صورت گرفته وجود دارد.

 پاسخ مرجع
استفسار بعمل آوردند که بخش مربوطه درپاسخ چنین وضاحت  27/2/1396( مؤرخ 123هیأت درزمینه ذریعه استعالمیه شماره )

مطروحه خویش وقتأ فوقتأ از چگونگی پیشرفت کار پروژه ها ذریعه داده اند:  ) آمریت نظارت و ارزیابی مطابق الیحه وظایف 

( 76مکاتیب متعدد معلومات جمع آوری نموده است وگزارش خویشرا به مقام محترم وزارت ارایه نموده و به اساس نامه شماره)

از تمامی وضعیت پروژه و  ( اطاقه والیت کندهار سفر نموده که14هیئت جهت نظارت وارزیابی پروژه تعمیر ) 1393/7/5مؤرخ 

  پیشرفت کار آن گزارش مفصل را ترتیب و جهت مالحظه مقام محترم وزارت ارایه داشته است(.

 تسفارش هیئ
و  ، اجراآتپالن شده یتمام برنامه ها آمریت نظارت و ارزیابی به اساس یک پالن منظم و جامع را برای تا گردد یم سفارش

را متاثر  ادارهکه اجراآت  یها تیمشکالت و محدو .ردیصورت گ یابیبه شکل درست آن نظارت و ارزقراردادهای آن وزارت ترتیب و 

 یکار یها ستمیبهبود در س نکهیتا ا مایدن یعمل یزیو جهت بهبود اجراآت برنامه ر افتیحل آن در یو راه ها ییساخته شناسا

 .گرددشده  نیاهداف تع قها و تحق تیفعال شرفتیپ باعث و دیبوجود آ یفعل
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 (004شماره یافته )

طی  شافی در مطابقت با پالن ستراتیژیک وزارت تجارت و صنایع: عدم تطبیق و تحقق پروژه های انکعنوان یافته

 1395الی  1393سالهای 

 تشریح یافته

اداره را قادر می سازد تا در راستای نایل امدن به اهداف، برنامه ریزی سالم، سازماندهی کامل، تأمین  ک،پالن استراتیژیداشتن 

. در ترتیب پالن ستراتیژیک بسیار مهم است تا اهداف ستراتیژیک، مقاصد و فعالیت نیروی بشری گام های عملی و مثبت را بردارد

برای تطبیق آن پالن ها و برنامه های عملی که در راستای نایل امدن به  های ستراتیژیک بطور منظم و واضح پیشبینی گردد و

اهداف استراتیژیک موثر و ممد واقع گردد تطبیق و از تحقق آن بطور دوامدار و متداوم به اساس یک پالن و برنامه نظارت به عمل 

 آید.

ساله را ترتیب که اهداف اساسی آن عبارت از  3پالن ستراتیژیک  وزارت صنعت و تجارت، تفتیشطبق معلومات ارائه شده به هیئت 

بهبود محیط فضای مساعد برای تجارت وتشبثات، بهبود رقابت بین المللی و افزایش تجارت، صنعتی ساختن افغانستان ذریعه )

د بمنظور کاهش فقر، انکشاف تعویض واردات با تولیدات داخلی، اطمینان از فعالیت های عادالنه و مساویانه سکتور خصوصی، رش

( میباشد و بودجه درنظر گرفته وزارت صنعت و تجارتاقتصاد بازار و بلند بردن سطح آگاهی و اطمینا ن از ظرفیت کاری الزم در 

 افغانی میباشد. ( 239,975,441) شده برای تحقق آن مبلغ

صرف یک پروژه  1393پیشنهاد و شامل بوده که در سال ( پروژه انکشافی 13این درحالیست که، در پالن ستراتیژِک به تعداد )

 سرمایه گذارینیز یک پروژه تقویه و مساعد سازی محیط تجارت و  1395اعمار تعمیر افغان بلدنگ در پشاور پاکستان و در سال 

( پروژه 13جمله ) در جریان سه سال ازنسبت نبود پالن واضح انتقال یافته که نشان میدهد  1396منظور و متباقی آن به سال 

 صرف دو پروژه آن منظور و به کار آغاز نموده و متباقی آن به سال های بعدی انتقال نموده و عمالً کار آن آغاز نگردیده است. 

دالیل عدم تطبیق پروژه های انکشافی در مطابقت با پالن ستراتیژیک و عدم تحقق دیگر اهداف پالن ستراتیزیک نبود یک برنامه 

، نبود پالن های منظم که وزارت صنعت و تجارتمشخص و جامع برای تطبیق پروژه های انکشافی و اهداف ستراتیژیک به سطح 

های عمده، شاخص های اجرآء و پروژه های انکشافی به سطح ریاست ها و بخش های کاری  در آن اهداف پالن ستراتیژیک، فعالیت

طرح و برنامه ریزی صورت گرفته باشد و مهمتر از آن، نبود پالن ها و گزارشات مستمر، واضح و سازنده نظارتی از تطبیق پالن 

، برنامه ریزی، تطبیق و گذارییژیک بطور مطلوب، پالنستراتیژیک سبب گردیده که پروژه های انکشافی و دیگر اهداف پالن سترات

 را در کشور متاثر ساخته است. صنعت و تجارت تحقق نیابد و رشد

  

 سفارش هیئت 
پالن و برنامه های جامع و عملی برای تطبیق و تحقق اهداف پالن ستراتیژیک  صنعت و تجارت سفارش میگردد تا وزارت محترم 

ان بمنظور تحقق پالن ستراتیژیک و برنامه عمل پالن جامع و مستمر نظارتی ترتیب گردد و از تطبیق ترتیب و عملی نماید. همچن

  پالن ستراتیژیک بصورت متداوم نظارت و گزارش دهی نماید.
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 (005شماره یافته )

 بخش مربوطه : آمریت تدارکات

آموزشی کافی برای کارمندان بخش موزشی و عدم تدویر پروگرام های مه های آعنوان یافته: ضعیف بودن برنا

 1395الی  1393طی سالهای  تدارکات

 تشریح یافته
 

داشتن دانش نوین و ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان از جمله موارد مهم و با اهمیت بمنظور اجراآت موثر و بدست آوردن 

فاقد تحصیالت عالی و  صنعت و تجارت وزارت محترمآمریت تهیه و تدارکات  کارمندان تیاکثر نکهیا باوجوداهداف اداره میباشد. 

 به تیظرف یارتقا یها برنامه کارمندان یکلو بهبود دانش مس تیظرف یارتقا یبرا ستیبایم ،ظرفیت تحصیلی آن پایین بوده

تدارکاتی، پیشبرد موثر ، ترتیب اسناد گذاریتا ظرفیت کاری کارمندان در بخش پالن دیگردیم ریتدو ها تیاولو نیاز سنجی و اساس

و بموقع پروسه های تدارکاتی، عقد قراردادها با شرکت ها قراردادی با درنظرداشت اصول اقتصادیت و موثریت عقد و بطور مطلوب 

 پروسه های تدارکاتی مدیریت میگردید.

در داخل و خارج از کشور  مندانو مسلکی سازی کار تیظرف یارتقا یبرنامه ها ی برنامه ریزی موثر متماد یسالها یط درحالیکه

در نظر گرفته  آمریت تهیه و تدارکات به اندازه کافی و طبق نیازمندیکارمندان  یکار تیجهت بهبود اجراآت و بلند بردن ظرف

 ( کارمند آمریت تهیه و تدارکات آموزش داخلی را3طی هر سال مالی تعداد )طبق معلومات ارائه شده و مالحظه اسناد  .نشده است

فراه گرفته که آنهم به اساس نیازمندی نبوده. آمریت تهیه و تدارکات کدام پالن منظم برای ارتقای ظرفیت کارمندان تهیه و 

تا با استفاده از پالن منظم ارتقای ظرفیت، سطح دانش مسلکی کارمندان  ه سال ترتیب و روی دست نداشتهتدارکات را درجریان س

  بخش مربوطه را انکشاف و سبب موثریت عملکرد کارمندان در بخش تدارکات گردد. 

دالیل عدم تدویر برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت و پایین بودن ظرفیت تخنیکی و مسلکی کارمندان آمریت تهیه و تدارکات 

رح و پالن های ارتقای ظرفیت به سطح اداره، شامل نبودن برنامه های ارتقای ظرفیت در اهداف و فعالیت های عمده آمریت نبود ط

ی کارمندان و عدم انجام نیاز سنجی و اولویت بندی آموزش فیت ها، نقاط ضعف و خاله های مسلکتهیه و تدارکات، عدم ارزیابی ظر

 های مسلکی و عدم تطبیق آن میباشد

 

 پاسخ مرجع

 . نفر کارمندان این آمریت در بعضی ورکشاپ ها و سیمینار های تدارکاتی اشتراک ورزیده است 9طی سال های متذکره تعداد 
 

 تفتیشسفارش هیئت 

سفارش میگردد تا آمریت محترم تدارکات نیازسنجی برنامه های اموزشی انجام دهد و به اساس آن پالن مشخص و منظم جهت 

ظرفیت کارمندان تدارکات را ترتیب و برویت آن زمینه آموزش را مهیا ساخته تا ظرفیت کارمندان بخش تدارکات ارتقاء و ارتقای 

 در بهبود اجراآت موثر واقع گردد.
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 (006شماره یافته )

و بصورت مطلوب تطبیق بصورت ناقص ترتیب  1395الی  1393عنوان یافته: پالن های تدارکاتی سال های 

 که نشان دهنده ضعف اجراآت و غیر واقعبیانه بودن پالن تدارکاتی اداره میباشد. نگردیده

 تشریح یافته

ت باید قبل از آغاز مراحل تدارکاتی، تثبیت احتیاج، اخذ منظوری و تخصیص و پالن تدارکات را ابه اساس طرزالعمل تدارکات، ادار

تکمیل نماید و بعد از آن به مراحل تدارکاتی جهت تدارکات مورد ضرورت بپردازد. همچنان اداره مکلف است مطابق پالن تدارکاتی 

نماید. بانظرداشت تطبیق پالن تدارکاتی، پالن تدارکاتی وزارت راحل مراحل تدارکاتی پروژه ها را به وقت و زمان مناسب آن طی م

تجارت و صعنت غیر واقع بینانه بوده، مطابق به نیازمندی های اداره ترتیب نگردیده و قراردادهای تدارکاتی طبق معیاد پیش بینی  

 پالن تدارکاتی انجام و عملی نگردیده است. 

طبق پالن تدارکات میبایست به تاریخ  1393یل )دیزل و پطرول( مورد ضرورت سال مالی قرارداد تدارک دو قلم تبطور مثال: 

( ماه عقد گردیده است. 9بعد از سپری مدت بیشتر از ) 27/7/1393عقد قرارداد میگردید ولی قرارداد متذکره بتاریخ  30/10/1392

مدت سه ماه تأخیر داشته است و قرارداد قرطاسیه سال   1394افزون بر آن، قرارداد چهل قلم قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع سال 

( یوم تاخیر داشته است که اجراآت و برنامه ریزی اداره را متاثر میسازد و نشان دهنده ضعف آمریت تدارکات 50که مدت ) 1395

ارکات به وقت و زمان معین در پیشبرد پروسه ها و طی مراحل تدارکاتی به شکل موثر و بموقع آن میباشد. عالوتاً در صورتیکه تد

، اصل صرفه جویی در نظر گرفته نمیشود و شفافیت پروسه های تدارکات به مصرف گزاف صورت گیرد آن انجام نشود احتمال اینکه

 تدارکاتی متاثر میگردد. 

 پاسخ مرجع

بعمل آمدکه چنین وضاحت داده از ریاست مالی و اداری  استفسار   1395/10/22( مؤرخ 7پیرامون موضوع طی استعالمیه شماره )

 ."پالن تدارکاتی خویشرا ترتیب نموده است 1395الی  1393آمریت تهیه وتدارکات درسال های  "اند : 

 سفارش هیئت

سفارش میگردد تا در آینده آمریت تهیه و تدارکات پالن تدارکاتی خویش را با درنظرداشت نیازمندی اداره بشکل واقعبینانه ترتیب 

 طبق زمان بندی آن تدارکات را انجام دهد تا از ضیاع وقت در پروسه های تدارکاتی جلوگیری صورت گیرد.نموده و 
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 (007شماره یافته )

تدارکاتی توسط برای تنظیم اجراآت و طی مراحل پروسه های  کاری رهنمود و طرزالعمل  عنوان یافته: عدم ترتیب

 1395الی 1393طی سالهای  وزارت صنعت و تجارتآمریت تدارکات 

 تشریح یافته

آمریت تهیه و تدارکات وزارت تجارت و صنایع برای بهبود بخشیدن پروسه های تدارکاتی و اجرای تدارکات بموقع، شفاف و با 

درنظرداشت رعایت اصول اقتصادیت و صرفه جویی میبایست رهنمود تدارکاتی را مطابق ماهیت اداره در روشنایی قانون و 

االجراء قرار میگرفت ولی ریاست مالی و اداری و در خصوص آمریت تهیه و تدارکات طی سال  یالعمل تدارکات ترتیب و مرعطرز

 د امور تدارکاتی ترتیب ننموده است. رهنمود را بمنظور پیشبر 1395الی  1393های 

 استفاده از پروسه های تدارکاتی میگردد.عدم ترتیب رهنمود سبب بی نظمی در اجراآت، عدم تامین شفافیت در اجراآت و سوء 

 پاسخ مرجع

ریاست مالی و اداری یک نهاد اجرائیوی بوده که پالیسی مالی ازطریق وزارت محترم مالیه ترتیب و معموالَ اجراآت بخش مالی و  

بودجوی این اداره مطابق طرزالعمل هایکه از طرف وزارت مالیه داده شده پیش برده میشود، کدام پالیسی خاص به این اداره از 

 ده است .  طرف کدام ارگان مواصلت نورزی

 تفتیشسفارش هیئت 

در روشنایی قانون، طرزالعمل تدارکات و متحد المال های تدارکات ترتیب  را سفارش میگردد تا آمریت تدارکات رهنمود تدارکات

 نموده و در پروسه های تدارکاتی تطبیق نماید.
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 (008شماره یافته: )

وزارت  1395الی  1393عنوان یافته: عدم تثبیت دقیق و درست نیازمندی هایی تدارکاتی اداره طی سال های 

 صنعت و تجارت

 تشریح یافته

آمریت تهیه و تدارکات وزارت تجارت وصنعت طبق قوانین وطرزالعمل های موجود باید تمام نیازمندی های اداره را طبق یک پالن 

اداری اداره قبل از اغاز سال توحید و در ترتیب پالن تدارکاتی اداره درنظرگرفته شامل پالن سازد تا از مشخص از تمام واحد های 

یکطرف در زمان، مصارف داوطلبی و قیمت نهایی تدارکات صرفه جویی مقیاسی صورت گیرد و از تدارک مکرر آن خوداری گردد و 

ت تا از مدیریت جنسی مبنی بر موجودیت اجناس از لحاظ کمیت و از طرف دیگر قبل از تدارک هر جنس مورد نیاز الزم اس

 منظم صورت گیرد. کیفیت و صورت کاربرد آن در داخل تحویلخانه معلومات گردد تا نیازمندی و تدارک مورد نیاز طوری دقیق و 

 

بصورت دقیق و درست  توزارت صنعت و تجارنشان میدهد که ازیکطرف نیازمندی های تدارکاتی در  تفتیشیافته های هیئت 

پیشبینی و توحید نگریده و از طرف دیگر اجناس مورد نیاز در تحویلخانه اداره موجود بوده ولی توسط آمریت تدارکات در مورد 

( قلم قرطاسیه 41موجودیت اجناس از مدیریت جنسی معلومات نگردیده و تدارک آن صورت گرفته است. بطور مثال، در قرارداد )

( عدد ماشین دوخت 209از موجودیت تعداد اجناس در دیپو معلومات نگردیده، در حالیکه تعداد ) 1393ل مالی باب ضرورت سا

در تحویلخانه موجود بوده که بدون در نظر  1392( عدد ماشین سوراخ کن سایز کالن در اخیر سال مالی 51)استپلر( و تعداد )

( عدد ماشین سوراخ کن سایز کالن قرارداد گردیده است که چنین 92ر  و )( عدد استپل133تعداد ) 1393گرفتن آن در سال مالی 

 اجراآت نشان دهنده ضعف سیستم تدارکاتی اداره، استفاده غیر موثر منابع و ضیاع پول عامه میباشد.

 

 پاسخ مرجع 

پرسش بعمل آمد که چنین نگاشته اند: )) خریداری قرطاسیه باب 1396/1/12( مؤرخ 62در رابطه ذریعه استعالمیه شماره ) 

بنابرتقاضای شعبات و بعد از تثبیت هیأت صورت گرفته از اینکه شعبات مربوط نظر به تقاضای شان درطول سال از اجناس مطالبه 

درنظرگرفته شده تعداد  1396ه کارت باقی مانده که درسال بعدی نقل شده ، موضوع درسال شدة شان  حواله نگرفته اند، اجناس ب

چند قلم اجناس به شمول ماشین دوخت و کارتن کماندار بنابر موجودیت کارت ثبت ذخیره از قلم انداخته شده و به جدول توحید قرطاسیه 

 .نظر گرفته میشودشامل نگردیده است . بنأ موضوع درسال های بعدی در 1396سال 

 سفارش هیئت 

سفارش میگردد تا آمریت تدارکات قبل از ترتیب پالن تدارکاتی تمام نیازمندی های اداره را جمع آوری و توحید نموده شامل پالن 

تدارکاتی سال مربوطه سازند. همچنان قبل از تدارک اجناس مورد ضرورت وزارت از صورت موجودیت کمیت و کیفیت همان 

 در داخل تحویلخانه  از مدیریت جنسی معلومات حاصل نموده و برویت آن اجراآت نماید.اجناس 
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 (009شماره یافته: )

کارمندان  کاری ارتقای ظرفیت( افغانی پروژه 62,640,340استفاده غیر اقتصادی از پول مبلغ )عنوان یافته: 

فاقد ظرفیت های  برای پروژه استخدام شدهاشخاص و  1395الی  1393وزارت تجارت و صنایع طی سال های 

 است تخنیکی، مسلکی و تحصیالت عالی بوده

 

تجارت و صنایع در بخش  ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت( بمنظور Capacity Building Unitپروژه واحد ارتقای ظرفیت )

های آمورش زبان انگلیسی، توسعه مهارت های کمپیوتری و استفاده از انترنت طرح و دیزان گردیده است. بودجه پروژه متذکره طی 

مبلغ  1395( افغانی و طی سال مالی 6.522.920مبلغ ) 1394( افغانی، طی سال مالی 27.094.086)مبلغ  1393سال مالی 

 به مصرف رسیده است. وزارت صنعت و تجارتفغانی از بودجه انکشافی ( ا29.023.334)

و اداری، تکنالوژی، تدارکات،  یتخصصین مالمتشکیل پروژه ارتقایی ظرفیت شامل بست های مسوول پروژه، مشاور ارشد، مشاورین، 

( تن، در سال 43تعداد ) 1393ه در سال ( نفر میباشد. پروژه متذکر62همکارهای تخنیکی با دو نفر بست های اجیر و دریور جمعاً )

فعالیت مینماید و معاشات  صنعت و تجارت ( تن کارمند داشته و تحت اثر وزیر56تعداد ) 1395( تن و در سال 10تعداد ) 1394

 اجراء گردیده است.  NTAکارمندان به اساس نورم 

 

فاقد  که تحت نام کارمندان تخنیکی در پروژه واحد ارتقای ظرفیت با معاشات گزاف : استخدام اشخاصمالحظه اول

بوده براورده  اداره ارتقای ظرفیت کاری کارمندان لکی بوده و اهداف اساسی پروژه کهتخنیکی و مس ظرفیت های

 نگردیده است.

ی مختلف وزارت میباشد. هدف اساسی پروژه واحد ارتقای ظرفیت، ظرفیت سازی کارمندان وزارت تجارت و صنایع در بخش ها

ارائه گردیده،  نشان میدهد اشخاص که منحیث کارکنان تخنیکی پروژه  تفتیشاسناد و پروپوزل منظور شده پروژه که به هیئت 

واحد ارتقای ظرفیت استخدام میگردد باید درجه تحصیل شان حد اقل لسانس و تجربه، دانش و ظرفیت مسلکی و مهارت های الزم 

 ازمندی بخش های مربوطه را داشته باشد.تخصصی طبق نی

نشان میدهد، اشخاص که بحیث همکاران تخنیکی و مشاورین با معاشات گزاف از طریق منبع واحد  تفتیشدرحالیکه یافته های 

استخدام جهت ارائه نظریات تخنیکی، تخصصی و آموزش های مسلکی کارمندان استخدام و  در ریاست های مختلف آن وزارت 

و توظیف گردیده است مطابق پروپوزل منظور شده پروژه نبوده و فاقد ظرفیت های تخنیکی، مسلکی، مهارت های الزم  معرفی

 تخصصی میباشد.

از ریاست های مختلف در مورد چگونگی اجراآت و موثریت کارمندان تخنیکی پروژه ارتقای ظرفیت درخواست  تفتیشهیئت 

اجراآت و کارکرد های کارمندان تخنیکی رضایت نداشته و نقش آنها در بهبود اجراآت اداره  معلومات نمود که برخی از ریاست ها از

موثر ندانست. ریاست های حقوقی، منابع بشری، انکشاف صادرات، توسعه، رقابت و حمایت و ریاست دفتر در پاسخ استعالم هیئت 

، الیحه وظایف ایشان مشخص نیست، ظرفیت مسلکی و نگاشته است که کارمندان تخنیکی هفته یک یا دو روز به دفتر میاید

تحصیلی کارمندان تخنیکی پایین بوده و خالف رشته تحصیلی مورد ضرورت در بخش های مربوطه استخدام گردیده که توانایی 
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ن به الزم آموزش کارمندان اداره را ندارد.  همچنان، اشخاص که منحیث کارمندان تخنیکی معرفی و توظیف شده، خود ایشا

 آموزش ضرورت دارد و ریاست های مربوطه از کارمندان تخنیکی در بخش های اداری استحصال وظیفه مینماید.

 پاسخ مرجع
هیئت طور جداگانه از واحد های مربوطه در مورد چگونگی اجراآت شان با در نظرداشت اسناد تحصیلی،  پالن کار مشخص، گزارش 

متذکره پرسش بعمل آورد ، ریاست منابع بشری ، امور حقوقی ، ریاست توسعه رقابت و کاری و دستاوردهای عمده کارمندان 

 حمایت از اجراآت و کارکرد کارمندان متذکره  رضایت نداشته و موجودیت شان را به دالیل عدم مؤثریت مناسب نمی دانند.

 

و بشـمول مـدیر  سـتخدام گردیـدها کارمندان پروژه واحد ارتقای ظرفیت از طریق منبع واحـد وم: تعدادمالحظه د

 ام گردیده فاقد تحصیالت عالی میباشد.( افغانی استخد156,444که با معاش ماهوار ) پروژه

طبق پروپوزل پروژه و شرایط استخدام کارمندان برای بست های پروژه واحد ارتقای ظرفیت، شخص واجد شرایط باید حداقل دارای 

نان موضوع سطح تحصیلی به رای سه سال تجربه کاری باشد . همچاقتصاد و اداره تجارت و داسند تحصیلی لیسانس در رشته های 

به اعالن سپرده شده نیز تذکر یافته  ACBAR( ساله برای بست های متذکره که در سایت 3درجه لسانس و داشتن تجربه کاری )

 است.

بمنظور حصول اطمینان از شفافیت در پروسه استخدام کارمندان پروژه واحد ارتقای ظرفیت و انتخاب اشخاص  تفتیشهیئت 

( دوسیه استخدام کارمندان را مورد بازرسی قرار داد. در جریان 14مطابق شرایط استخدام بست های پروژه متذکره بطور قیدی )

تحصیلی و تجریه کاری بجز یک نفر در دوسیه های سوانح موجود نبوده و  معلوم گردید که اوراق پروسه امتحان،  اسناد تفتیش

 بدسترس هیئت قرار نگرفت.

( کارمند از طریق پروسه رقابت ازاد بدون درنظرداشت شرایط 3دوسیه سوانح که مورد بازرسی قرار گرفت، به تعداد ) 14از مجموع 

ریق ( کارمند دیگر بدون رقابت ازاد و از ط11به تعداد ) گردیده و له( استخدامبست )تحصیالت به درجه لسانس و تجربه سه سا

 و شرایط استخدام بست نیز در انتخاب و استخدام آن در نظر گرفته نشده است. منبع واحد استخدام گردیده 

حد استخدام جدول ذیل نشان میدهد که کارمندان پروژه واحد ارتقای ظرفیت فاقد تحصیالت عالی و اکثریت آنان از منبع وا

 گردیده است

 (Capacity Building Unit(، درجه تحصیلی کارمندان پروژه ارتقای ظرفیت )2جدول شماره )

 هشمار

 مالحظات معاش ماهوار طرز استخدام وظیفه درجه تحصیلی ولد اسم

اسناد  ( افغانی156.444) منبع واحد مسؤول پروژه بکلوریا غالم بهاوالدین محمد نبی 1

تحصیلی و 

سوابق کاری 

رسمًا 

خواسته شد 

ولی ارائه 

 .نگردید

 

 ( افغانی76000)  منبع واحد آموزگار کمپیوتر فوق بکلوریا محمد حیدر شمس االحد 2

 ( افغانی49333) منبع واحد همکار تخنیکی موجود نبوده نعمت اهلل نقیب اهلل 3

 ( افغانی104444) منبع واحد مشاور مقام موجود نبوده خلیل اهلل امان اهلل 4

 موجود نمیباشد رحمت اهلل شایسته 5
سکرتر ریاست تجارت 

 بین المللی
 ( افغانی44800) منبع واحد

 ( افغانی75000) منبع واحدهمکار تخنیکی ریاست  موجود نبوده عبدالغفور لمر 6
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 استراتیژی

 افغانی( 72800) منبع واحد مشاور مقام موجود نبوده رمضان خلیل الرحمن 7

 ( افغانی30800) منبع واحد همکار تخنیکی موجود نبوده سید محمد محمد سهیل 8

 ( افغانی.98000) منبع واحد مشاور مقام موجود نبوده عبداهلل ذبیح اهلل 9

 محمد یوسف محمد ابراهیم 10
حتی اسناد بکلوریا 

 موجود نبوده
 ( افغانی55000) منبع واحد همکار تخنیکی

 . ( افغانی44800 منبع واحد همکار تخنیکی موجود نبوده حاجی بابه احمد فهیمسید  11

 ( افغانی30778) رقابت ازاد WTOعضو آمریت  موجود نبوده علی بابا مصطفی 12

 ( افغانی25000) رقابت ازاد همکار تخنیکی موجود نبود شدومیر عبدالواسع 13

 ( افغانی25000) رقابت ازاد تخنیکیهمکار  موجود نبوده عبدالبصیر روهینا 14

 

 

 پاسخ مرجع
 27/3/1396( مؤرخ 146و شماره ) 28/1/1396( مؤرخ 72، شماره )24/11/1395( مؤرخ 37هیئت ذریعه استعالمیه های شماره )

پروژه از آن خویش دوسیه اسناد تحصیلی کارمندان متذکره را از آمریت پروژه ارتقای ظرفیت معلومات نمود، که  آمریت محترم 

، میر سعید سعیدی، امان اهلل ظفری و مصطفی افتخاری ( جمله فقط اسناد تحصیلی تعداد چهار نفر کارمندان ) محمد نبی امینی

 را ارائه داشته اند، پیرامون متباقی کارمندان پاسخ ارائه ننموده وسکوت اختیار نموده اند.

 

 1394و  1393ارتقای ظرفیت استخدام گردیده طی سالهای  کارمندان تخنیکی که در پروژه واحد م:مالحظه سو

پالن های کاری و گزارشات کاری را ترتیب ننموده که به اساس آن موثریت و دست آوردهای کارمندان تخنیکی 

 ارزیابی گردد.

گزارش  پالن و اداره نه تنها از یرهبر رایز کارمند در اداره میباشد. هر یاساس یاز کارها یکیگزارش پالن کاری و  بیو ترت هیته

 یها تیفعال تیسطح موثر یابیمناسب جهت ارز لهیبلکه آن را وس دینمایانجام شده استفاده م های تیفعال شرفتیدانستن پ یبرا

کارمندان تخنیکی پروژه ارتقای ظرفیت طی سال های که  دهدینشان م تفتیش ئتیه یها افتهی. تواندیگزارش دهنده قرار داده م

نموده است که به اساس آن اهداف تعین شده و دست ن بیماهوار، ربعوار و ساالنه را ترت یگزارش کار پالن ها و 1394و  1393

 .آوردهای کارمندان ارزیابی گردد

 ستمیو نبود س یگزارش ده، گذاریپالن ستمیس تیعدم موجواستفاده غیر موثر از کارکنان تخنیکی و نشان دهنده  موضوع نیا

 .باشدیو کارمندان م یکار یت اداره به سطح بخش هاآاز اجرا یابیت و ارزنظار

در شروع هر ماه پالن فعالیت های خویشرا مطابق الیحه وظایف و  "طبق بند سوم و چهارم ماده اول موافقتنامه قرارداد کارکنان 

دستور ریاست مربوطه طبق فارمت مشخص واحد ارتقای ظرفیت تنظیم نموده و در ختم هر ماه گزارش خویشرا با در نظرداشت 

ق بند ششم ماده دوم )شرایط( موافقتنامه قرارداد تذکر یافته که، کارمندان پروژه میباید، همچنان طب "پالن کار ترتیب نمایند.

 آموزش در جریان کار را به کارمندان وزارت محترم تجارت صنایع فراهم نمایند. 
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 پاسخ مرجع

نی بر پالن کار، گزارش و خویش از آمریت محترم پروژه ارتقای ظرفیت مب 21/1/1396( مؤرخ 70هیئت ذریعه استعالمیه شماره )

و  1393دستاوردهای کارمندان پروژه استفسار بعمل آوردند، که آمریت محترم پروژه چنین پاسخ ارائه داشته اند : که در سال های 

در اخیر هر ماه گزارش اخذ شده و پالن کاری اخذ  1395از کارمندان پالن کاری و گزارش اخذ نگردیده است ولی در سال  1394

 "دیده است.نگر

 

از منابع و بودجه پروژه واحد ارتقای ظرفیت برای مصارف تیل وسایط  استفاده غیر موثر و نادرست: چهارممالحظه 

کارمندان که شامل تشکیل پروژه نبوده و مستحق وسایط دولتی نیز نمیگردد که نشان میدهد از منابع پروژه 

 استفاده اقتصادی و موثر صورت نگرفته است

بازرسی و ارائه معلومات از طریق آمریت محترم پروژه برای یک تعداد افراد و اشخاص که شامل تشکیل وزارت نبوده و از اثر 

مستحق اجرای مصارف تیل وسایط نبوده، از بودجه پروژه مصارف تیل وسایط شان تمویل گردیده است. این در حالیست که افراد 

باشد، از یک جانب کارمندان پروژه نبوده اند و افزون بر آن مستحق واسطه دولتی متذکره که در جدول ذیل اسم هایشان درج می 

مستقل در تشکیل نیز نبوده اند. ولی در اختیار شان وسایط قرارداده شده است و مصارف تیل وسایط شان نیز از طریق پروژه 

 نگرفته است.پرداخت گردیده است که نشان میدهد از منابع پروژه بطور مطلوب استفاده صورت 

 1393(، مصارف تیل وسایط خدمتی پروژه سال مالی 3جدول شماره )

 نوع تیل سال مربوطه وظیفه شخص استفاده  کننده شماره
نمبر پلیت 

 واسطه

مقدار تیل مصرف 

 شده
 1800 3747 پطرول 1393 مشاور مقام جنرال عظیم عظیمی 1

 1000 3725 دیزل 1393 مشارو مقام صابر خوستوال 2

 1800 3823 پطرول 1393 سخنگوی مقام مسافر قوقندی 3

  1800 3484 پطرول 1393 مشاور مقام قاری ذبیح اهلل تره خیل 4

 200 12217 دیزل 1395 مشاور ارشد حاجی حسیب اهلل خاور 5

 600 3396 دیزل 1395 مشاور مقام امان اهلل ظفری 6

 1300 3481 پطرول 1395 سکرتر اجرائوی عبدالحمید رحیمی 7

 لیتر 8,500 مجموع تیل مصرف شده

 پاسخ مرجع
از آمریت محترم پروژه ارتقای ظرفیت در مورد معلومات نمودند، که  23/11/1395( مؤرخ 29هیئت ذریعه استعالمیه شماره )

آمریت پروژه نزد خویش وسایط نداشته و از ترانسپورت شخصی استفاده نموده اند، "آمریت محترم پروژه چنین تحریر داشته اند: 

اجرای مصارف تیل، روغنیات و ترمیم وسایط  صنعت و تجارتکام مقام محترم وزارت درحالیکه آمریت محترم پروژه طبق اح

 "( توسط پروژه طی لیست برای افراد متذکره معلومات داده اند.1395و  1393خدمتی در سال های مالی )
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کیل پروژه م: پرداخت و اجرای معاشات از بودجه پروژه واحد ارتقای ظرفیت به کارمندان که شامل تشمالحظه پنج

نمیباشد صورت گرفته است که نشان دهنده سوء استفاده از منابع پروژه، اجراآت غیر موثر و ضعف مدیریتی اداره 

  در زمینه میباشد

طبق پروپوزل منظور شده پروژه و تشکیل واحد ارتقای ظرفیت، صرف معاشات کارمندان که شامل تشکیل پروژه بوده قابل پرداخت 

نشان میدهد که از بودجه انکشافی واحد ارتقای ظرفیت معاشات کارمندان ذیل که  تفتیشیافته های هیئت  و اجراء میباشد. 

 بوده اجراء گردیده است.  وزارت صنعت و تجارتشامل تشکیل بست های رسمی وزارت محترم 

 (، اجرای معاشات به کارمندان که شامل پروژه نیست4جدول شماره )

 

 مالحظات ماهانهمعاش  سال مالی بخش مربوطه کارمند وظیفه اسم کارمند شماره
سرپرست  مسافر قوقندی 1

 ریاست

اطالعات و ارتباط 

 عامه

شامل تشکیل پروژه نبوده  56,000 1393

ولی معاش از پروژه واحد 

ارتقای ظرفیت پرداخت 

 میگردد

محمد رحیم  2

 مومند

 156,000 1395 تجارت بین المللی رئیس عمومی

 پاسخ مرجع

 ظرفیت خویش از آمریت محترم پروژه ارتقای10/2/1396( مؤرخ 96چگونگی موضوع فوق را هیئت ذریعه استعالمیه شماره )

 استفسار بعمل آورد، که پروژه محترم در پاسخ به تفکیک سالهای مالی اشخاص ذیل را نیز معرفی داشته اند: 

با  1393اط عامه وزارت تجارت و صنایع در سال مالی محترم مسافر قوقندی در بست سرپرست ریاست اطالعات و ارتب .1

 ( افغانی از طریق پروژه ارتقای ظرفیت توظیف گردیده است.56.000معاش ماهوار )

مقرر ولی معاش ماهوار مبلغ  1395محترم محمد رحیم مومند در بست رئیس عمومی تجارت بین المللی در سال مالی  .2

 ای ظرفیت اخذ نموده است .( افغانی از طریق پروژه ارتق156.444)

 

 سفارش هیئت

سفارش میگردد تا وزارت صنعت و تجارت در اجراآت خویش اصول و معیارهای موجود را رعایت نموده و به اشخاص غیر واجد 

 شرایط که شامل تشکیل پروژه نباشد، معاشات و امتیازات پرداخت ننمایند.
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 (010شماره یافته: )

تدارکات به بخش های مختلف و استفاده از روش خریدرای پرچون به مبلغ مجموعی تجزیه عنوان یافته: 

( افغانی بمنظور اجتناب از تطبیق روش های رقابتی تدارکات که نشان دهنده ضعف سیستم و 2,237,245)

 پروسه های تدارکاتی و اجراآت غیر مطلوب اداره در زمینه میباشد

 تشریح یافته

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

تدارکات صرفه جویی مقیاسی صورت گیرد و از تدارک مکررآن با استفاده از روش درخواست نرخگیری در طول سال خودداری 

ی، تدارکاتی عمده را در جریان سال به بخش ها تقسیم و تجزیه نموده به منظور فرار از روش داوطلب تفتیشولی اداره تحت  .نماید

 تا از طریق پرچون بدون رقابت داوطلبان خریداری گردد.

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

جاوز ننماید را با استفاده از سند معیاری درخواست نرخگیری مطابق احکام قانون و ( افغانی ت500,000مجموعی آن از مبلغ )

طرزالعمل تدارکات از روش خریداری پرچون تدارک نماید. درصورتیکه قیمت مجموعی تدارک از مبلغ فوق الذکر تجاوز نماید، اداره 

رکات میباشد. در حالیکه وزارت تجارت و صنایع در موارد مکلف با استفاده ازسایر روش های رقابتی مندرج قانون و طرزالعمل تدا

( افغانی میگردد بشکل پرچون 500,000ذیل که قیمت مجموعی تدارکات دارای ماهیت مشابه طی یک سال مالی بیشتر از مبلغ )

 خریداری نموده است

 (، خریداری پرچون5جدول شماره )

 قیمت وسایل فرشنده سال مالی توضیح قرارداد شماره

1 
خریداری وسایل تکنالوژی برای پروژه واحد ارتقای 

 ظرفیت
 888,000 نیو کمپوتر تکنالوژی 1395

2 
خریداری وسایل تکنالوژی برای پروژه واحد ارتقای 

 ظرفیت
 696,641 گرین پاینت لمیتید 1395

3 
تدارک اجناس تکنالوژی برای پروژه توسعه و تقویه 

 صادرات
 653,204 شارجه کمپیوتر لمیتد 1395

 افغانی 2,237,245 مجموع خریداری پرچون

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

مسؤول پروژه بوده که صرفه جویی صورت نگرفته و کیفیت آن نیز متاثر میگردد. اجراآت فوق الذکر نمایانگر ضعف کاری  افراد 

 اقتصادیت و موثریت منابع اداره را متاثر ساخته است.

 پاسخ مرجع
خویش از پروژه واحد ارتقای ظرفیت معلومات نمودند، که آمریت  4/12/1395( مؤرخ 41موضوع را هیئت ذریعه استعالمیه شماره )

مجموعاً مبلغ  1393شهرت شرکت ها، در سال مالی محترم پروژه خریداری های اجناس را طور پرچون طی دو ورق جدول با 

( افغانی معلومات 1,896,501مبلغ ) 1395( افغانی و در سال مالی 201,883مبلغ ) 1394( افغانی، در سال مالی 557,320)

 ارائه داشته اند.
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 سفارش هیئت

( افغانی که ایجاب قرارداد را می 500,000در تهیه و تدارک اجناس باالتر از ) صنعت و تجارت سفارش میگردد تا وزارت محترم

 نمایند بعد از اعالن داوطلبی مطابق قانون تدارکات عقد قرارداد صورت گیرد و موضوع را در پالن تدارکاتی سال مالی در نظر گیرد. 

 
 

 (011شماره یافته: )

شفافیت و حسابدهی در  ،تدارکاتکی و مالی آفرها یعنوان یافته: تعین عین هیئت برای آفرگشایی و ارزیابی تخن

تدارکاتی را متاثر ساخته و نشان میدهد که تفکیک وظایف در پروسه های تدارکاتی بصورت مطلوب  پروسه های

 صورت نگرفته است

 تشریح یافته

 اجراأت هیئت یک تا بوده ها استفاده سوء برای مناسب کنترول خود بذات مالی و تدارکاتی مختلف مراحل در جداگانه هیأت تعین

 که گردید معلوم تفتیش جریان در ولی آید. بعمل جلوگیری اداره در منافع تضاد و سازش از و نموده نظارت را دیگری هیئت

و معیاریهای تدارکاتی بوده و  اصول خالف از یکطرف که نموده اشتراک آفرگشایی و ارزیابی تهیئ چندین ترکیب در ذیل اشخاص

صالحیت ها در پروسه های تدارکاتی بصورت درست تفکیک نگردیده است که سبب پراگندگی اجراآت، از طرف دیگر وظایف و 

 شفافیت پروسه های تدارکات را زیر سوال برده و کیفیت تدراکات را متاثر میسازد.

 .تواندی نم شده ارزیابی هیئت عضوی مربوط تدارکات در آفرگشایی هیئت اعضای :تدارکات قانون (3( ماده )18بند)

 (، تعین عین هیئت آفرگشایی و ارزیابی6جدول شماره )
شهرت هیئت  قیمت قرارداد شرکت قراردادی پروژه مربوطه توضیح قرارداد شماره

 آفرگشایی
شهرت هیئت 

 ارزیابی

قرارداد تدارک جنراتور  1

 کیلو وات 800

پروژه انکشاف 

مارکیت های 

 جدید

نوید و اسد  اسداهلل 7,664,800 دین خانزادهگالب ال

 اهلل نوری

اسد اهلل نوید و اسد 

 اهلل نوری

 16قرارداد گرایه گیری  2

عراده وسایط حمل و نقل 

 1394مامورین سال 

حمل و نقل 

از بودجه  مامورین

 عادی

شاه محمد و محب  9,064,000 شرکت کابل نور

 اهلل حسن زی

شاه محمد و محب 

 اهلل حسن زی

قرارداد اعمار یک باب برج  3

 برق

پول آن از بودجه 

عادی پرداخت 

 گردیده

شرکت ساختمانی 

 احمد فواد موفق

عبدالعزیز رحیمی  869,692

و محب اهلل حسن 

 زی

عبدالعزیز رحیمی و 

 محب اهلل حسن زی

قرارداد تدارک یک عراده  4

 2013لند کروزر مودل 

شرکت تجارتی  از بودجه عادی

 قندهار جیالنی

محب اهلل و محمد  6,854,460

 ولی وزیری

محب اهلل و محمد 

 ولی وزیری

( عراده وسایط 2تدارک ) 5

 کروال مودل جدید  

آمریت پروژه 

انکشاف مارکیت 

 های جدید

شرکت حبیب 
 گلزار

اسدهللا نوری و  3,937,344
 اسدهللا نوید

اسدهللا نوری و 
 اسدهللا نوید

 16قرارداد کرایه گیری  6

عراده وسایط حمل و نقل 

 1394سال مامورین برای 

شاه محمد و محب  9,064,000 کابل نور ترانسپورت
 هللا حسن زی 

شاه محمد و محب 
 هللا حسن زی
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قرارداد تهیه و تدارک  7

( کیلو گرام گاز 10,000)

 1395مایع سال 

وزارت تجارت و 

 صنایع

ریاست تصدی 
 مواد نفتی

عبدالطیف  712,400
رحمانی، عبد 

العزیز رحیمی و 
 محب هللا حسنزی

عبدالطیف رحمانی، 
عبد العزیز رحیمی 
 و محب هللا حسنزی

 

 پاسخ مرجع
مطابق حکم مقام محترم وزارت تعین  شایی و ارزیابی در تمام تدارکات فوق الذکر به اساس معلومات ارائه شده ادارهآفرگ هیئت

 گردیده است

 

 سفارش هیئت 
آمریت تهیه و تدارکات پیشنهاد و سفارش میگردد تا منبعد برای آفرگشایی هیئت جداگانه و ارزیابی آفرها هئیت جداگانه از طرف 

 ریعه مقام اداره منظور گرددذ
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 (012شماره یافته )

انجنیر مراقبت ژورنال،پالن کاری، احجام کاری موجود نبوده،  بازسازی تعمیر نمایشگاه پروژهدرعنوان یافته: 

 به قراردادی پرداخت گردیده در جریان کار شرفت پروژهیبیشتر از پ و پول پروژه کننده به موقع معرفی نگردیده

 است

 تشریح یافته

صوالً قبل از اغاز کار عملی هر پروژه ساختمانی توسط شرکت قراردادی نیاز است تا پالن تطبیقی، ژورنال برای ثبت پیشرفت کار، ا

احجام کاری پروژه، نقشه و طرح پروژه ترتیب و درساحه کار موجود باشد و انجنیر مراقبت کننده پروژه قبل از اغاز کار عملی پروژه 

یکی از موضوعات مهم در قراردادها عبارت از پرداخت  اقبت پروژه به شرکت قراردادی معرفی گردد. همچنانبه منظور نظارت و مر

با  پروژه بعد از تائید و تصدیق انجنیر مراقبت کننده واقعی های مالی بوده که شیوه و شرایط پرداخت آن در مطابقت با پیشرفت کار

مطابق به شرایط و پیشرفت   ها پروژه صورت میگیرد. بناً ایجاب مینماید تا همه پرداخت درنظرداشت موجودیت شواهد پیشرفت

( افغانی از 5,900,107معلوم گردید که در پروژه بازسازی تعمیر نمایشگاه که به مبلغ) تفتیشقرارداد صورت گیرد، ولی در جریان 

کاری، پالن تطبیقی، ژورنال پروژه وجود نداشته، انجنیر ، احجام قرارداد گردیده با شرکت سرک سازی غیرت بودجه انکشافی

پرداخت های آن به اساس پیشرفت کار پروژه صورت نگرفته  مراقبت کننده پروژه به وقت و زمان آن به پروژه معرفی نگردیده و

 است.

یشرفت و تکمیل احجام کاری ( مورد بوده که میبایست پرداخت های آن نیز به اساس پ28احجام کاری پروژه بازسازی نمایشگاه )

میگرفت، انجنیر مراقبت کننده پیشرفت پروژه را در سه مورد ) امور کانکریت ریزی ، نصب موزائیک و آهن پوش و سنگ فرش 

وجوه  ( پیشرفت کار را نشان داده است. ولی بخش  تدارکات و مالی پروژه متذکره، خالف پیشرفت کار پروژه٪ 80منزل سوم(  )

به شرکت  27/9/1395( مورخ 68طی حواله شماره ) افغانی میگردد (3,540,064مبلغ )که از مجموع قرارداد  صدفی 80مالی 

صنعت ر مالی وزارت پرداخت نموده است که نشان دهنده اجراآت غیر شفاف و مدیریت ضعیف بخش های تدارکاتی و اموقراردادی 

 و تجارت میباشد.

 پاسخ مرجع

از پروژه مارکیتهای جدید ریاست عمومی سکتور  31/2/1396( مؤرخ 124هیئت موضوعات فوق را ذریعه استعالمیه شماره )

کار ساختمان یک کار ترمیماتی بود و حین عقد قرارداد  "خصوصی معلومات نمود، آمریت محترم پروژه در پاسخ چنین نگاشته اند:

رف بانک جهانی منظور شده بود باید در عین سال  مالی صورت میگرفت، بمنظور محیط هنوز هوا سرد نشده بود، چون بودجه از ط

بازسازی  صنعت و تجارتکاری مناسب و جلوگیری از مصارف گزاف کرایه دهی و استفاده مؤثر و مثمر از ملکیت های وزارت 

 "گردیده است.
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 هیئت سفارش

قبل از اغاز پروژه های ساختمانی آمادگی های الزم بمنظور  صنعت و تجارت واحد های مربوطه وزارت محترم سفارش میگردد تا

شرفت کار واقعی پروژه و بعد از یآمریت تدارکات و ریاست مالی در مطابقت با پ تطبیق موثر آن در نظر داشته باشد. همچنان،

قراردادی وجوه مالی پروژه  قرارداد به شرکتشیوه ها و شرایط حصول تایئدی و تصدیق انجنیر مراقبت کننده پروژه بادرنظرداشت 

 را پرداخت نماید. اسناد تدارکاتی باید تکمیل و در دوسیه مربوطه به گونه منظم آن حفظ و نگهداری گردد.

 (013شماره یافته: )

که نشان میدهد  طلبان از مراجع زیربطد وحصول اطمینان از صحت اسناد داوعدم تائیدی اسناعنوان یافته: 

 ی در نظر گرفته نشده استه ها و میکانیزم های کاری امور تدارکاتپروس

 تشریح یافته

 تدارکات های پروسه در را داوطلبان شده ارایه اسناد تا است مکلف اداره ،امور تدارکاتی پیشبرد به اساس میکانیزم و پروسه کاری

 موجه از اینکه از بعد و نماید دریافت رسما را مربوطه مراجع تائیدی باید آن بودن صحت از نانیاطم حصول جهت نموده تفتیش

. این درحالیست که نمایند اداره اعطای آمر به قرارداد اعطای پیشنهاد بر مبنی تصمیم گردد، حاصل اطمینان اسناد آن دانستن

 و صحت از اینکه بدون را ها شرکت شده ارایه هیئت ارزیابی آفرها میکانیزم و مواد طرزالعمل و شرطنامه را درنظر نگرفته، اسناد

 است و صورت حساب بانکی داوطلبان را از مراجع زیربط تایید ننموده است.  دانسته قبول قابل گردد، حاصل اطمینان آن سقم

 آن بشمول ضمایم تخنیکی ارزیابی تحت آفر اسناد صحت از است، مکلف ارزیابی هیئت :تدارکات طرزالعمل ( 46( حکم )4بند ) 

 نماید حاصل اطمینان رسما زیربط مراجع از

 (، عدم تایئدی اسناد توسط هیئت ارزیابی7جدول شماره )

 هیئت ارزیابی شرکت قراردادی مبلغ قرارداد توضیح قرارداد شماره
اسناد که تایئدی آن صورت 

 نگرفته است
( عراده وسایط 2تدارک ) 1

کروال مودل جدید برای 

آمریت پروژه انکشاف 

 های جدیدمارکیت 

اسداهلل نوری و  حبیب گلزار 3,937,344

 اسداهلل نوید

صورت حساب بانکی و قرارداد های 

 مشابه 

قرارداد تدارک یک پایه  2

( کیلو وات 800جنراتور )

آمریت پروژه انکشاف 

 مارکیت های جدید

شرکت گالب  7,664,800

 الدین خانزاده

اسد اهلل نوری و اسد 

 اهلل نوید

بانکی داوطلب از بانک صورت حساب 

 تائید نگردیده است

عراده وسایط  16قرارداد  3

حمل و نقل مامورین سال 

1394 

9,064,000 
 افغانی

شاه محمد و محب  کابل نور

 اهلل حسن زی
صورت حساب بانکی داوطلب از بانک 

 تائید نگردیده است

( 75,000قرارداد مقدار ) 4

( 38,000لیتر پطرول و )

ضرورت سال لیتر دیزل 

1395 

صورت حساب بانکی داوطلب از بانک   نارت تارگیت 5,054,000

 تائید نگردیده است
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دی و حصول اطمینان از صحت و سقم اسناد داوطلبان از مراجع زیریط عدم رعایت طرزالعمل یئیکی از علت های اساسی عدم تا

 حصول عدم صورت درضح بودن پروسه های تدارکاتی در وزارت تجارت وصنایع میباشد. اپراگندگی اجراآت و عدم وتدارکات، 

 شرایط واجد داوطلب وشرکت باشد بوده تزویری شده ارائه اسناد دارد امکان طبان،ودا شده ارائه اسناد سقم و صحت از اطمینان

 .میباشد گذار تاثیر قرارداد اکمال و کار کیفیت باالی شرکت چنین با قرارداد اعطای و نباشد

 

 تفتیشپاسخ مرجع تحت 

نگاشته است پرسش  تفتیشهیئت  10/3/1396( مورخ 129آمریت پروژه انکشاف مارکیتها جدید در پاسخ استعالم شماره ) -

 .رسمی مبنی بر صحت بودن استتمنت بانکی یک امر اختیاری بوده و در صورت لزوم دید از بانک مربوطه پرسیده میشود

 

 هیئت سفارشات

 از را های داوطلبان شرکت اسناد تائیدی قراردادها تمام در تا نماید یمهفت ارزیابی هیئت برایی تدارکات اداره تا میگردد سفارش

 بلک( سیاه لست ملی شامل تدارکات اداره طریق از را مربوطه های شرکت اسناد بودن تزویری صورت در نموده اخذ مربوطه مرجع

 .نمایند معرفی قضائی و عدلی ارگانهای به و نموده )لست
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 (014یافته شماره:)

صنعت  و صرفه جویی وجوه عامه در قراردادها و تدارکات وزارت محترم افته: عدم رعایت اصل اقتصادیتعنوان ی

 و تجارت

 تشریح یافته

اداره مکلف است مناسبترین نوع قرارداد را برای تدارکات خویش انتخاب نماید که سبب تامین اصل اقتصادیت و با کیفیت بودن 

تهیه و تدارکات گردد. این موضوع باید از جانب اداره در تدارکات اجناس، خدمات و امور ساختمانی به طور جدی درنظر گرفته شود 

معلوم گردید که وزارت  تفتیشگردیده و از ضیاع آن تا حد ممکن جلوگیری گردد. ولی در جریان  تا سبب صرفه جویی وجوه عامه

در تدارکات ذیل اصل اقتصادی بودن و نیازمندی واقعی را مدنظر نگرفته است. جزئیات در جدول شماره  صنعت و تجارت محترم

 ( ارایه گردیده است8)

 توضیح تدارکات شماره
شرکت 

 قراردادی
 مالحظات قیمت قرارداد قرارداد تاریخ

( عراده وسایط 2تدارک ) 1

کروال مودل جدید برای 

آمریت پروژه انکشاف 

 مارکیت های جدید

ازیکطرف، تعداد کثیری وسایط از اداره آیسا به وزارت  3,937,344 25/9/1395 حبیب گلزار

انتقال و در اداره موجوده بوده و نیاز برای خریداری 

احساس نمیگردد. ازطرف دیگر هر وسیله به وسایط دیگر 

( افغانی خریداری گردیده که قیمت 1,968,672قیمت )

آن غیر اقتصادی میباشد. همچنان، به اساس حکم شماره 

مقام ریاست جمهوری  1385//7/5( مورخ 1808)

خریداری اجناس لوکس و تجملی را ممنوع قرار داده 

 است

مصارف غذاء به تعداد  2

کنفرانس ملی  ( نفر303)

حمایت از صنایع 

 افغانستان

هوتل کابل 

 سرینا

( 300طبق معلومات مصرف وقفه چای فی نفر ) 1,253,888 15/6/1394

( افغانی و 2000افغانی، غذای چاشت فی نفر مبلغ )

 ( پرداخت گردیده است.175نوشابه فی نفر مبلغ )

مهمان  30مصارف  3

چهارمین جلسه هماهنگی 

یتی بین تجارتی و ترانز

 افغانستان و پاکستان

هوتل کابل 

 سرینا

میزان -16-17

1392 

364,600 
 افغانی

(افغانی 6076برای هر اشترک کننده در فی روز مبلغ )

بمصرف رسیده است که نشان دهنده عدم صرفه جویی در 

 مصارف را نشان میدهد

( نفر مهمان 55مصارف ) 4

ششمین کمیسیون بین 

الحکومتی همکاری های 

صادی و تجارتی میان اقت

 افغانستان و قزاقستان

هوتل کابل 

 سرینا

سنبله  25-26

1392 

483,700 
 افغانی

(افغانی 4397برای هر اشترک کننده در فی روز مبلغ )

اقتصادیت و  بمصرف رسیده است که نشان دهنده عدم 

 را نشان میدهد اداره صرفه جویی در مصارف

است. مینو  همصارف کنفرانس و خریداری وسایط اقتصادیت و صرفه جوی صورت نگرفتجدول فوق نشان میدهد که در اجرای 

افغانی برای اشتراک کننده گان کنفرانس در نظر گرفته شده که نشان دهنده استفاده نادرست از  (2475غذایی فی نفر مبلغ )

 فساد زمینه تدارکات، در اقتصادیت اصل گرفتن رنظ در عدم بر مبنی مربوطه ادارهمنابع پروژه انکشاف مارکیت های جدید میباشد. 

 .میگردد دارائی عامه ضیاع باعث و ساخته مساعد را
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 تفتیشپاسخ مرجع تحت 
نگاشته است که )آمریت پروژه بخاطر انجام  تفتیشهیئت  10/3/1396( مورخ 129آمریت پروژه در پاسخ استعالم شماره ) -

 (وظایف یومیه شان به عراده جات نیاز داشتند، مشخصات وسایط توسط پروژه و بانک جهانی تعین گردیده است

 سفارش هیئت 
منبعد اصل اقتصادیت با درنظرداشت کیفیت آن در تهیه و تدارک  صنعت و تجارتسفارش میگردد تا وزارت محترم  -

اجناس خدمات و امور ساختمانی در نظر داشته و ازخریداری های با قیمت های گزاف که هدف قانون و طرزالعمل 

 تدراکات را زیر سوال برده و وجوه عامه بشکل غیر اقتصادی بمصرف میرسد اجتناب ورزد

 

 

 (015یافته شماره )

وان یافته: توظیف عین اشخاص در ترکیب هیئت خریداری برای پروژه ارتقای ظرفیت و توسعه و تقویه صادرات عن

برای چندین سال و عدم تعین هئیت معاینه برای تائید و تصدیق از صحت و سقم اجناس تدارک شده که شفافیت 

 و موثریت پروسه تدارکاتی را تحت سوال قرار داده است

 ظیف عین اشخاص در ترکیب هیئت خریداری برای تهیه و تدارک اجناس و تجهیزات پروژه ها:مالحظه اول: تو

طبق طرزالعمل تدارکات هیئت خریداری به شکل ربعوار تعین میگردد تا سطح شفافیت در خریداری و تدارکات بهبود یابد و از 

طرف دیگر تعویض هیئت خریداری سبب اقتصادیت و موثریت پروسه های تدارکاتی میگردد. تعین عین اشخاص منحیث هیئت 

نشان میدهد  تفتیشنه سازی برای فساد اداری شده میتواند. یافته های هیئت خریداری برای چندین سال برای خریداری ها زمی

یک هیئت سه نفری متشکل از محترم خالد گردیوال، محمد بصیر عزیزی و شمس االحد صرف  1395الی  1393که طی سالهای 

مام خریداری های پروژه توسط رحیمی به حیث هیئت خریداری برای تدارکات پروژه واحد ارتقای ظرفیت توظیف گردیده است و ت

 افراد نامبرده صورت گرفته است که زمینه فساد اداری را بیشتر میسازد.

 

معیاد توظیف  پروژه مربوطه شماره

 هیئت خریداری

 مالحظات هیئت خریداری

خریداری اجناس برای پروژه  1

 واحد ارتقای ظرفیت

الی  1393از سال 

1395 

وال، محمد بصیر یدخالد گر

 و شمس الحد رحیمیعزیزی 

تمام خریداری پروژه متذکره توسط 

 همین هیئت صورت گرفته است

خریداری اجناس و لوازم برای  2

 پروژه توسعه و تقویه صادرات

الی  1393از سال 

1395 

محمد هارون دستیار، حامد، 

 فرحت اهلل و اجمل

تمام خریداری پروژه متذکره توسط 

 همین هیئت صورت گرفته است

 

خالف مشخصات و شرایط قرارداد توسط اداره  ئیت معاینه و یا قبولی اجناس قبولی اجناس بدون نظر همالحظه دوم: 

 با مقایسه در شده تدارک اجناس سقم و صحت از تصدیق و تائید در مطابقت با قانون و طرزالعمل تدارکات، :تفتیشتحت 
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 مشخصات شده، تهیه اجناس مقدار مورد در تا است مکلف معاینه هیئت میباشد، معاینه هیئت وظایف از قرارداد، مندرج مشخصات

 حاصل اطمینان الزم اسناد تمام موجودیت و اجناس تحویل و تکمیل وقت قرارداد، مندرج تخنیکی معیارهای با مطابقت در اجناس

 شده خریداری اجناس پیرامون معاینه هیئت نظر اصال که گردید معلوم تفتیش تحت ادراه تدارکاتی اسناد مالحظه به ولی .نمود

 .است گردیده اداره تسلیم و خریداری معاینه هیئت نظر بدون

 (، قبولی اجناس بدون نظر هیئت معاینه9جدول شماره )

 توضیح قرارداد شماره
بخش 

 مربوطه
 مالحظات هیئت معاینه قیمت قرارداد

خریداری اجناس  1

برای پروژه واحد 

 ارتقای ظرفیت

تمام خریداری  آمریت پروژه

های صورت 

 گرفته

هیئت معاینه 

تعین نگردیده 

 است

برای معاینه اجناس خریداری شده در پروژه واحد 

هیئت  1395الی  1393ارتقای ظرفیت از سال 

 معاینه تعین نگردیده است

تدارک یک پایه  2

( کیلو 800جنراتور )

وات ضرورت پروژه 

انکشاف مارکیت های 

 جدید

 7,664,800 پروژه آمریت
 افغانی

هیئت معاینه 

تعین گردیده 

 است

جنراتور خالف مشخصات و شرایط قرارداد و 

شرطنامه خریداری و قبول گردیده است. طبق 

باشد  2015قرارداد جنراتور باید مودل سال که 

 2013خریداری میگردید در حالیکه مادل 

 خریداری و قابل قبول دانسته شده است
اجناس و خریداری  3

لوازم برای پروژه توسعه 

 و تقویه صادرات

پروژه توسعه و 

 تقویه صادرات

تمام خریداری 

 های پروژه

هیئت معاینه 

تعین نگردیده 

 است

برای معاینه اجناس خریداری شده در پروژه واحد 

هیئت  1395الی  1393ارتقای ظرفیت از سال 

 معاینه تعین نگردیده است

( قلم 38خریداری ) 4

قرطاسیه برای پروژه 

 توسعه و تقویه صادرات

پروژه توسعه و 

 تقویه صادرات

138,485 
 افغانی

هیئت معاینه 

 تعین نگردیده 

اجناس متذکره بدون نظر هیئت معاینه خریداری و در 

 جمع معتمد قید گردیده است

خریدرای اجناس  5

 الکترونکی 

پروژه توسعه و 

 تقویه صادرات

653,204 
 افغانی

هیئت معاینه 

 تعین نگردیده 

نظر هیئت معاینه در ارتباط کیفیت و کمیت اجناس 

 تدارک شده اخذ نگردیده است

 

معاینه نشان دهنده ضعف مدیریتی و سیستم تدارکاتی  هیئت نظر موجودیت تعین عین هیئت خریدرای برای چندین سال و عدم

ساخته و ازمنابع اداره بشکل  مهیا را کیفیت بی اجناس ورود امکان برده، سوال زیر را شده تدارک اجناس سقم و صحت بوده،

 مطلوب و موثر  استفاده نمیگردد.

 تفتیشپاسخ مرجع تحت 

خویش از آمریت پروژه ارتقای ظرفیت معلومات  12/2/1396( مؤرخ 100هیئت موضوع فوق را ذریعه استعالمیه شماره ) -

( سه نفر محترمین هر یک خالد 1395-1393وژه در سال های مالی )پر"نمودند که آمریت محترم چنین نگاشته اند: 

گردیوال مسؤول تدارکات، محمد بصیر عزیزی مسؤول مالی و شمس االحد رحیمی متخصص بخش آموزش داشته و پروژه 

و اجناس ارتقای ظرفیت در تبدیلی پرزه جات وسایط هیئت معین را تعیین ولی در سایر خریداری های هیئت معاینه نداشته 

 "به تحویلدار تسلیم داده شده است.
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ئت قبل از به اساس رهنمود بانک جهانی مودل سال، مودل جدید چهار سال اخیر و یا آخرین مودل موجود در بازار بوده و هی -

قید  گدام جنراتور به شرکت مربوطه مراجعه نموده و آنرا طبق مشخصات دریافتند و سریال نمبر آنرا انتقال جنس  به مرکز

قرارداد مشابه شرکت  سرتفکیت های کمپنی جنراتور و نموده و اجازه آوردن جنراتور متذکره را به شرکت دادند، مرجع نیز

 برنده را به هیئت ارائه نموده اند.

خریداری صورت  1395هیچ نوع خریداری در پروژه صورت نگرفته است و در سال مالی  1394و  1393در سال های مالی  " -

و هیئت چهار نفری محترمین هریک محمد هارون دستیار ، حامد کارمند اداری و فرحت اهلل کارمند تخنیکی و اجمل  گرفته

کارمند تکنالوژی معلوماتی آمریت محترم پروژه توسعه و تقویه صادارت به حیث هیئت خریداری توظیف بوده و پروژه هیئت 

 "گردید.معاینه نداشته و تمام اجناس در جمع معتمد قید می

 

 سفارش هیئت 
 ازیکطرف برای تمام خریداری ها و تدارکات هیئت معاینه را موظف سازد و از طرف دیگر تفتیش تحت اداره تا میگردد سفارش

 اسناد مندرج مشخصات با مطابقت در را شده اجناس تهیه تمام تا نمایند توظیف معاینه هیئت منحیث را تجربه با و مسلکی اشخاص

 گیرد. صورت جلوگیری قرارداد مندرج مشخصات خالف بی کیفیت و معیاری غیر اجناس ورود از تا نمایند، تصدیق نموده مقایسه
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 (016شماره یافته: )

صورت گرفته که  تجربه مشابه نداشته کهاعطاء قرارداد پروژه آموزشی به شرکت خدمات مشورتی عنوان یافته: 

ف و غیر موثر بوده وبا  شرکت غیر واجد شرایط قرارداد آفر جوابگو ضعیاجراآت اداره در تشخیص یدهد نشان م

 که سبب  صورت گرفته است

 تشریح یافته

 دانسته طشرای واجد غیر مذکور های شرکت ننماید لتکمی را شرطنامه معیارات و مندرج شرایطها،  شرکت اسناد رتیکهصو در

تدارکاتی موجود در دوسیه قرارداد آموزشی کارمندان شرکت ها در مورد مسایل ولی به مالحظه اسناد  .گردد یم رد وی آفر شده،

( 2,922,874.49( به مبلغ )ABCایمینی محیط کار مربوط پروژه انکشاف مارکیت های جدید که با شرکت خدمات مشورتی )

ش های تجربه کاری در آموزش بخیار اساسی ارزیابی که داشتن حد اقل پنج سال مع اآفره ارزیابی هیئت افغانی عقد گردیده،

ارزیابی  یکه نشان میدهد معیار اصل  داده نشد در دوسیه نبوده و با وجود تقاضا مکرر به دسترس هیئت قرار مربوطه را داشته باشد

 .گردیده است راردادق عقد شرایط دواج غیر شرکت بانظر نگرفته و بشکل درست در 

 ارزیابی ناداس در شود تعیین معیارهای و شرایط طبق را داوطلب اهلیت است، مکلف اداره قانون تدارکات 16( ماده 4فقره )

 .نماید ارزیابی ماده این مندرج احکام و شرطنامه یا اهلیت قبلی

( 1های ) فقره مندرج شرایط واجد باید داوطلب تدارکات، مراحل در اشتراک منظور به :تدارکات طرزالعمل ( 17شماره ) حکم

 باشد. تدارکات قانون شانزدهم مادة ( 2و )

تحقق اهداف تعین شده و نتایج متوقعه آن میزان بخش مربوطه نظارت به عمل نیامده است تا همچنان از تطبیق موثر پروژه توسط 

 هیئت جانب از برنده  شرکت صفت به تدارکاتی پروسه در شرایط واجد غیر شرکت پذیرفتن در میعاد معین آن معلوم میگردید.

 ارایه و تدارکات روند پیشرفت عدم اداره، سرمایه انداختن مخاطره به باعث که بوده تدارکات طرزالعمل و نقض قانون ارزیابی،

 .میگردد ارائه قراردادی طرف از کیفیت بی کار آن نتیجه در که میگردد پروسه در شفاف نکردن خدمات

 

 تفتیشپاسخ مرجع تحت 
خویش پرسش بعمل آورد، که مرجع لست اشتراک کننده گان  24/3/1396مؤرخ  (144شماره ) هیئت موضوع را ذریعه استعالمیه

 ARDSآموزش دیده ، اسناد تحصیلی و تخصصی آموزگاران و دلیل عدم موجودیت پاکت های آفر را از اینکه قرارداد توسط 

 صورت گرفته تحریر داشته اند.

 

 سفارش هیئت 
بعد معیارهای اساسی مندرج شرطنامه را در زمان ارزیابی تخنیکی آفرها درنظر سفارش میگردد تا هیئت ارزیابی من

گیرند و شرکت های واجد شرایط که بتواند خدمات با کیفیت را ارائه نماید انتخاب نماید. همچنان از پروژه ها خدمات 

 .به دست آید آن مطلوب پروژه در معیاد معینمشورتی بصورت متواتر نظارت صورت گیرد تا اهداف و نتایج 
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 (017شماره یافته: )

جدید  عنوان یافته: منابع پولی که در برنامه آموزشی برای تشبثات کوچک از طریق پروژه انکشاف مارکیت های

هماهنگی الزم با ریاست تجارت و صنایع بلخ صورت نگرفته و پول مصارف هوتل بمصرف رسیده موثریت نداشته، 

 طور نقدی به هوتل پرداخت گردیده است افغانی به( 1,253,888که مبلغ )

 تشریح یافته

آمریت پروژه انکشاف مارکیت های جدید برای آموزش تشبثات کوچک در والیت بلخ به تعداد دو برنامه آموزشی را تدویر نموده و 

و اسناد موجود نشان میدهد  ( افغانی در آین برنامه آموزشی به مصرف رسیده است. طبق معلومات ارائه شده1,146,040مبلغ )

والیت بلخ نداشته  صنعت و تجارت هماهنگی الزم با ریاست وزارت صنعت و تجارتکه ریاست محترم عمومی سکتور خصوصی 

غرض انتخاب اشخاص و افراد تشبثات کوچک که واجد شرایط آموزش باشند  صنعت و تجارت است. آن ریاست محترم با ریاست

هماهنگی ننموده تا اشخاص واجد شرایط به برنامه معرفی گردند. ازینرو معلوم میگردد که برنامه اموزشی از موثریت چندان 

 برخوردار نبوده و از منابع پروژه و وجوه عامه استفاده موثر و درست صورت نگرفته است.

میگردد در وجه جهاد اهلل صاحبزاده بابت اجرای   ( افغانی1,146,040از طرف دیگر، پول برنامه آموزشی که مبلغ مجموعی آن )

( افغانی طی بل بدون شماره 437,040مصارف برنامه آموزشی پرداخت گردیده است. درحالیکه از مجموع  پول متذکره مبلغ )

به هوتل باران  18/3/2015( مورخ BIH26315( افغانی طی بل شماره )709,000) به هوتل یثرب و مبلغ 26/12/2014مورخ 

 امپریشن به طور نقدی پرداخت گردیده است.

( افغانی بیشتر میگردد باید وجوه مصرف شده از طریق حساب بانکی  50000طبق اصول مالی در صورتیکه مقدار پول از مبلغ )

( افغانی میگردد به طور نقد به هوتل ها پرداخت گردیده 1,146,040هوتل که مبلغ ) مشتری انتقال یابد. درحالیکه پول مصارف

 که شفافیت و موثریت اجراآت و پروسه را تحت سوال قرارداد داده است.

زمینه پرداخت پول بطور نقد ازیکطرف زمینه  سوء استفاده ازمنابع را بیشتر میسازد و از طرف دیگر پرداخت پول نقد باعث گردیده 

( قانون مالیات 66را برای فرار هوتل های مذکور از پرداخت مالیه موضوعی وهم مالیه انتفاعی مساعد ساخته و فقره پنجم ماده )

( فیصد عواید حاصله )قبل از وضع کسرات( از درک خدمات، مخابرات، تراسپورت هوایی، هوتل ها و 10برعایدات کشور که )

 ال وضع گردد.رستوارنت های دارای خدمات با

 

 تفتیشپاسخ مرجع تحت 

از ریاست محترم سکتور خصوصی پرسش بعمل آورد که ریاست  23/3/1396( مؤرخ 143هیئت موضوع را ذریعه استعالمیه شماره )

محترم لست اشتراک کننده گان آموزش را ارائه و دلیل عدم وضع مالیه عدم موجودیت هوتل های معیاری دارای حساب بانکی 

 . نموده اندتذکر 
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  سفارش هیئت 
سفارش میگردد تا منبعد هماهنگی الزم بین واحدها ایجاد و در اجراآت خویش با ریاست های والیات تشریک مساعی و  -

 فعالیت ها را همآهنگ نمایند

 از پرداخت و اجرای پول به طور نقدی که مقدار آن بیشتر از معیار تعین شده میگردد جداً خوداری صورت گیرد -

( افغانی از هوتل باران امپریشن از درک ده فیصد مالیه موضوعی 70,900( افغانی از هوتل یثرب و مبلغ )43,704مبلغ ) -

طبق هدایت ماده متذکره قابل تحصیل پنداشته میشود و به مسؤولین بخش توصیه داده شود تا در آینده از همچو اجراآتیکه 

 ، خوداری نمایند.سبب تضعیف شدن سیستم تدارکات ومالی میگردد

 

 

 (018)  یافته شماره

مستحق وسایط مستقل  قرارداد شرایط تشکیل و طابقعنوان یافته: در اختیار قراردادن وسایط به کارمندان که م

و وجوه  از منابع در اختیار آنها قرار داده شده که نشان میدهد از طرف اداره لی وسایط به شکل مستقلنبوده و

  عامه استفاده اقتصادی و موثر صورت نگرفته است

مقام عالی ریاست  5/8/1387( مورخ 4805کارمندان قراردادی، مشاورین، آمرین و سکرترها طبق حکم شماره ) مالحظه اول:

وزرات مالیه مستحق وسایط نمیباشد. درحالیکه وزارت محترم  24/5/1386( مورخ TSI-9416)جمهوری و متحد المال شماره 

بشمول کارمندان قراردادی،  وزارت  ( وسایط در اختیار کارمندان11به تعداد ) 1395الی  1393تجارت و صنایع طی سال های 

ده از وسایط مستقل نمی ستفااجراآت وظیفوی مستحق اقرار داده اند که مطابق ساختار تشکیالتی و مشاورین، آمرین و سکرتر ها

باشند. همچو اجراآت سبب میگردد تا مصارف اداره بلند رفته، صرفه جویی صورت نگیرد و  از منابع اداره طبق اصول و معیارات 

 وضع شده استفاده نگردیده است.

 (، کارمندان که مستحق وسایط مستقل نیستند10جدول شماره )

 شماره
استفاده 

 کننده موتر
 بخش مربوطه موقف وظیفوی

نوعیت موتر و 

 نمبر پلیت
 مالحظات

پروژه انکشاف  متخصص تدارکات اسد اهلل نوری 1

 مارکیت های جدید

 استفاده نموده است 1395الی  1393از سال  12919-کروال

پروژه انکشاف  متخصص مالی اسد اهلل نوید 2

 مارکیت های جدید

 استاستفاده نموده  1395الی  1393از سال  7659-کروال

الحمید عبد 3

 رحیمی

 استفاده نموده است 1394و  1393طی سالهای  7628 -پیکپ مقام سکرتر 

 استفاده نموده است 1393شش ماه اول  3481 -کروال   نادرشاه 4

 استفاده نموده است 1394و  1393طی سالهای   مقام مشاور تخنیکی کریم واکمل 5

 استفاده نموده 1393طی سال  11821 -نیسان مقام مشاور  قاری ذبیح اهلل 6

 استفاده نموده 1395ال  1393از سال  3748 -کروال آمر مواد نفتی و گاز اهلل  حشمت 7
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 مایع شهرانی

 استفاده نموده  1395و  1394طی سال های  3825 -کروال مقام مشاور منگوری 8

 استفاده نموده 1394طی سال  3825 -کروال پذیرش مسوول پذیرش نحم الدین  9

 استفاده نموده است 1395و  1394طی سال  3483 -کروال پذیرش مدیر پذیرش عبداهلل پاینده 10

اهلل  امان 11

 ظفری

 استفاده نموده است 1395و  1394طی سال  3396-پرادو مقام مشاور

غالم علی  12

 زینل

 استفاده نموده است 1395و  1394طی سال  3748 -کروال مقام مشاور

هدایت اهلل  13

 عالمی

ریاست عمومی  مشاور 

 سکتور خصوصی

 استفاده نموده است 1395و  1394طی سال  1299-کروال

الند کروزر  مقام مشاور حسیب اهلل 14

12217 

 استفاده نموده است 1395و  1394طی سال 

قرارداد استفاده واسطه و کرایه حمل و نقل موصوف متن طبق  "نوید"در موافقتنامه قرارداد محترم اسداهلل قابل یاد آوری است که 

( افغانی کرایه حمل و نقل اختصاص 5000در قرارداد ماهوار مبلغ ) "نوری"و در موافقتنامه قرارداد محترم اسداهلل  تذکر نگردیده

را در اختیار مستقل  ایط. ولی آمریت پروژه انکشاف مارکیت های جدید بدون درنظرداشت حکم و موافقتنامه قرارداد وساست یافته

چند مراتبه  که موصوف را حمل و نقل مینماید درحالیکه مصرف واسطه مستقل بادرنظرداشت معاش درایور. قرار داده است آنها

 تذکر یافته است. ر قرارداد اسد اهلل نوریبیشتر از مبلغ کرایه ماهوار میباشد که د

، نبود طرزالعمل ها و رت و صنایع ضعیف بودن کنترل های مدیریتی و ادارییکی از علت های عمده چنین اجراآت در وزارت تجا

را نشان میدهد که  در رابطه با صرفه جویی و استفاده موثر از منابع و همچنان یک نوع بی تفاوتی مسوولین میکانیزم های مشخص

 داره میابشد.سبب ضیاع منابع پروژه و استفاده غیر موثر و غیر اقتصادی از امکانات و وسایط ا

 پاسخ مرجع
معموالً در پروژه های انکشافی برای کارمندان غرض رفت و آمد ترانسپورت تهیه میگردد، در غیر آن در مقابل مصارف  -

 "( پرداخته میشود.Transportation Costترانسپورت )

جهت اجرای امور یومیه  شش عراده شامل )یکعراده پرادو پنج عراده کروال که طورخدمتی توظیف گردیده 1394درسال  -

انتقال مکاتیب به وزارت خانه ها وادارات ، اشتراک مسؤولین ومشاورین مقام وزارت درجلسات خارج از وزارت توظیف گردیده 

شش عراده واسطه خدمتی که ازجمله دو عراده واسطه هایلکس وچهارعراده کروال جهت انجام  1395است و درسال 

 محترم امورتجارتی ومعینیت محترم انکشاف سکتورخصوصی وصنایع توظیف بوده است. اموریومیه غرض استفاده هیأت
 

 سفارش هیئت 

خالف حکم شماره ؛ و ریاست محترم مالی و اداری باشد نمیمستقل ازاینکه اشخاص فوق الذکر مطابق تشکیل مستحق موتر

توظیف ( برای شان طور خدمتی وسایط 1395-1393مقام عالی ریاست دولت ج.ا.ا.، در سال های مالی ) 5/8/1387( مؤرخ 4805)

استفاده از  بوده، بناً  د خالف احکام فوق الذکرتوزیع گردیده انغیرمستحق  وسایط که به کارمندان سفارش میگردد تااند، نموده

 .متوقف و از وسایط متذکره برای امور رسمی استفاده بعمل آید کارمندان برایوسایط فوق الذکر 
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 (019یافته شماره: )

عنوان یافته: عدم ترتیب و استفاده ازفورمه های معیاری امر خریداری  تهیه اجناس و پرداخت وجوه پولی به 

اجراآت ناقص اداره ضعف کنترول ها و که نشان دهنده ر نقدی به فروشندهبه طو ( افغانی138,845مبلغ )

 تدارکاتی میباشد

 تشریح یافته

 سایر و های قرارداد سند معیاری امر خریداری فورمه ها، مانند شرطنامه تدارکات معیاری اسناد از تا است مکلف تدارکات ادارات

 از استفاده نماید خویش استفاده تدارکاتی امور مراحل طی برای گردیده ترتیب ملی تدارکات ادارة توسط که معیاری های فورمه

 جلوگیری تدارکات پروسه در خطرات احتمالی از بلکه میگردد، تدارکاتی اجراأت سازی یکسان و توحید باعث تنها نه اسناد این

همچنان، اداره تدارکاتی وجوه پولی  .است استفاده ننموده تدارکات معیاری اسناد از  تدارکات در تفتیش تحت اداره ولی .مینماید

که احتمال سوء استفاده وخطر بیشتر ضیاع  پرداخت نمودهرا بجای اینکه به حساب شرکت انتقال نماید بطور نقدی به فروشنده 

مصارف صورت گرفته را متاثر میسازد. جدول ذیل نشان میدهد که پرداخت های خریداری به شکل پول عامه متصور و شفافیت 

 ی در وجه فروشنده انتقال یافته استنقد

 (، پرداخت پول بطور نقدی11جدول شماره )

دالیل عمده عدم استفاده از اسناد معیاری برای طی مراحل تدارکات و عدم پرداخت وجوه پولی خریداری ها و تدارکات از طریق 

های مناسب در بخش های تدارکاتی و مالی اداره حساب بانکی فروشنده نشان دهنده ضعیف بودن مدیریت اجراآت و نبود کنترول 

 میباشد

 زمینه تطبیق و روند در جدی خطرات باعث دیگر طرف از و تدارکاتی پروسه تأخیر باعث یکطرف از معیاری اسناد از استفاده عدم

 را تدارکاتی پروسه های در شفافیت تامین معیاری، اسناد از استفاده عدم همچنان، .میسازد بیشتر ها استفاده سوء برای سازی

 .میدهد قرار سوال تحت

 

 

 شماره
توضیح 

 تدارکات

بخش 

 مربوطه

مبلغ 

 پرداخت شده

معیار پرداخت 

 وجوه

روش 

 استفاده شده
 مالحظات

1 

 28خریداری 

قلم قرطاسیه 

 باب

پروژه توسعه و 

 تقویه صادرات

138,845 
 افغانی

حساب بانکی 

 فروشنده

در صورتیکه مبلغ خریداری بیشتر از  بطور نقدی 

افغانی میگردد باید از طریق  50000

بانک به فروشنده انتقال یابد در حالیکه 

 بشکل نقدی پرداخت گردیده است

2 

اجناس 

تکنالوژی 

معلوماتی 

 پروژه

پروژه تقویه و 

ه عوست

 صادرات

انتقال پول به  653,204

 حساب بانکی

پرداخت پول 

 بطور نقد

پول بطور نقدی به فروشنده پرداخت 

گردیده که شفافیت پروسه تحت سوال 

 قرار دارد
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 پاسخ مرجع
پروژه هیئت معاینه نداشته تمام  "استفسار بعمل آمده است.  1396/2/16( مؤرخ 105پیرامون موضوع ذریعه استعالم شماره )

طرف پروژه  خریداری که ازاجناس به جمع معتمد جنسی قید که امضای  آن درفورمه راپورر سید میباشد، همچنان طبق بند )ج( 

 ."صورت گرفته از پول وجه سردستی میباشد ودرآینده طبق فورمه درخواستی معیاری نرخ دهی اجراآت خواهد شد
 

 هیئت سفارش
 سفارش میگردد تا آمریت تدارکات منبعد از فورمه های معیاری تدارکات در طی مراحل تدارکاتی استفاده نماید -

تمام پرداخت های پروژه که مقدار ان از مقدار تعین شده اضافه میگردد طبق اصول از طریق بانک به حساب فروشنده انتقال  -

 گردد 
 

 (020یافته شماره )

( بابت شش ماه دوم سال مالی 716,000به مبلغ )بطور نقد و بدون قرارداد عنوان یافته:  پرداخت کرایه منزل 

  صنعت و تجارتوزیر  1395سال مالی  بابت( 1,560,000و مبلغ ) 1394

 تشریح یافته 

( افغانی از درک کرایه منزل محترم 716,000مبلغ ) 1394طی شش ماه دوم سال مالی  وزارت صنعت و تجارتریاست مالی 

مؤرخ  (633به اساس حکم شماره ) 10/5/1394( مؤرخ 605وزیر صاحب تجارت و صنایع ذریعه حواله شماره ) "رسا"همایون 

اسناد مصارفاتی  تفتیشهیئت  .( افغانی پرداخت گردیده است120,000مقام عالی ریاست جمهوری.ا.ا ماهوار مبلغ ) 2/4/1394

و به مالحظه رسید که بدون قرارداد و سند رهنمای معامالت به اسداهلل نام نقداً مبلغ  قرار داد تفتیشرا مورد مبلغ فوق 

 گردیده است.( افغانی پرداخت 608,600)

(افغانی و حواله شماره 780,000حاوی مبلغ ) 3/11/1394( مؤرخ 43طی حواله های شماره ) 1395همچنان در سال مالی 

 ( یک ملیون و پنجصد و شصت هزار افغانی1,560,000(افغانی که جمعاً مبلغ )780,000حاوی مبلغ ) 30/3/1395( مؤرخ 433)

مقام  22/10/1394( مؤرخ 2058وزیر صاحب تجارت و صنایع به اساس حکم شماره ) "رسا"از درک کرایه خانه محترم همایون  

 ( افغانی به شخصیکه شهرت آن معلوم نبوده پرداخت گردیده و مبلغ130,000محترم عالی ریاست جمهوری.ا.ا ماهوار مبلغ )

داخت گردیده است. در حالیکه وزارت محترم تجارت و صنایع طی پیشنهاد های به احمد ضیاء نام نیز پر( افغانی 663,000)

عنوانی مقام محترم عالی ریاست جمهوری .ا.ا از عقد قرارداد  8/10/1394( مؤرخ 227و شماره ) 19/3/1394( مؤرخ 54شماره )

 کر نموده اند.( تذ1395و  1394کرایه یک دربند حویلی وزیر صاحب تجارت و صنایع در سال های مالی )

( افغانی بابت شش ماه دوم سال 608,600در نتیجه چنین برمیآید که ریاست محترم مالی و اداری کرایه خانه وزیر صاحب، مبلغ )

را بدون عقد قرارداد یا پروتوکول تدارکاتی و حتی بدون سند رهنمای معامالت خالف احکام قانون تدارکات کشور  1394مالی 

که  برویت یک سته رهنمای معامالت را 1395افغانی از درک کرایه مکمل سال ( 1,326,000) موعاً مبلغپرداخت نموده و مج
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فاقد نمبر قباله، حدود اربعه که اسم کرایه گیرنده در آن حسیب اهلل فرزند حبیب اهلل درج میباشد نه اسم محترم همایون آنهم 

وزیر صاحب تجارت و صنایع ، پرداخت صورت گرفته است؛ از موضوع استنباط میگردد که مبلغ بابت کرایه منزل شخص  "رسا"

ردیده است نه کرایه منزل وزیر صاحب تجارت و صنایع. چنین اجراآت غیر معیاری و حسیب اهلل نام فرزند حبیب اهلل پرداخت گ

 خالف قوانین نافذه کشور خیلی نگران کننده پنداشته میشود. 

 پاسخ مرجع 
از ریاست محترم مالی و اداری معلومات که هر گاه در مورد قرارداد یا  25/2/1396( مؤرخ 120موضوع ذریعه استعالمیه شماره )

روتوکول موجود باشد به دسترس هیئت قرار دهند زیرا در جدول قرارداد های سال تحت بازرسی چنین قرارداد به هیئت معلومات پ

( مؤرخ 633داده نشده بود، در پاسخ آمریت محترم حسابی تحریر داشته اند که کرایه منزل وزیر صاحب طبق احکام شماره )

( ماهوار 1395ام محترم عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، در سال مالی )مق 22/10/1394( مؤرخ 2058و ) 2/4/1394

 افغانی برویت سته رهنمای معامالت پرداخت و کدام قرارداد عقد نگردیده است.  130,000مبلغ /

 سفارش هیئت 
ت تدارکات و داشتن سیستم مؤثر، بناً بمنظور تطبیق بهتر احکام قانون و مقررات کشور و جلوگیری از اجراآت خالف قانون و مقررا

مفید واقتصادی تدارکات و اجرای مصارف مؤجه و اصولی سفارش میگردد تا بخش های تدارکاتی و مالی اداره منبعد اصول و 

میکانیزم های قانونی در اجراآت خویش در نظر گرفته و از اجراآت خالف قانون و مقررات تدارکاتی و مالی کشور جلوگیری نماید و 

 عد از طی مراحل پروسه تدارکاتی و عقد قرارداد کرایه منزل مقامات وزارت را برویت قرارداد عقد شده پرداخت نماید.ب

 

 

 (102یافته شماره )

که باعث ضیاع پول عامه مبلغ  وزارت صنعت و تجارتعنوان یافته: اتخاذ تصمیم نادرست توسط رهبری 

ت های فکری یکبرای ریاست عمومی ثبت مرکزی و مال( افغانی از درک طبع جواز بدون سریال نمبر 312,500)

 .گردیده است

 تشریح یافته
 

صورت گرفته است خواهان  وزارت صنعت و تجارتریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری طی سه قطعه پیشنهاد که به مقام 

کر را داده است. ازینکه جواز تجارتی از طریق ریاست فوق الذ و رهبری وزارت هدایت طبع جواز ( جواز گردیده25,000طبع )

در زمینه گردیده است.  صنعت و تجارت مطبعه صکوک وزارت مالیه چاپ میگردد، بخش تدارکات طالب هدایت رهبری وزرات

ز اینکه جواز های متذکره ضرورت عاجل ثبت مرکزی ا "مزمل شینواری معین تجارتی آن وزارت در مورد چنین هدایت فرموده اند

 "میباشد هرچه عاجل از بازار آزاد چاپ و به دسترس ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری تسلیم داده شود.

 

جواز های ذکر شده توسط شرکت داینامیک اسکای لوژستیکی سرویس تعداد ذکر شده جواز ها بدون سریال نمبر چاپ نموده و 

بعد از تصدیق دونفر هیئت معاینه به معتمد تسلیم گردیده است. معتمد اداره در مورد جواز های طبع شده تحریر یافته که 
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( مؤرخ 204جوازهای بدون سریال نمبر وزارت مالیه چاپ شده بازار را تسلیم شدم. پول طبع جواز ها ذریعه حواله شماره )

 ( جواز پرداخت گردیده است.30,000از درک چاپ )  ( افغانی میگردد به حساب شرکت 367,500که مبلغ )  3/12/1393

نشان میدهد که جواز یک سند رسمی و اوراق بهادار است که بعد از مشخص شدن نوع فعالیت برای اشخاص  تفتیشیافته های 

بر ممکن نبوده و بدون سریال نمبر قابل حقیقی و حکمی داخلی و خارجی بر طبق قانون صادر میگردد و طبع آن بدون سریال نم

 استفاده نمیباشد. بناً پول مصرف شده در طبع جوازها یک تصیم نادرست و ضیاع وجوه عامه میباشد

 

 پاسخ مرجع
 هیئت، ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری چنین پاسخ ارائه داشته اند:   17/3/1396مؤرخ  (134در پاسخ استعالم شماره )

مندرج استعالم شان همین اکنون در محکمه تحت تحقیق قرار داشته که با حصول نتیجه نهائی به شما اطمینان داده موضوع "

  "محکمه ابتدائی جرایم سنگین فساد اداری را ارائه داشته اند 25/2/1396( مؤرخ 9خواهد شد و کاپی قرار قضائی نمبر )
 

 سفارش هیئت 
 گردیده است. بنًا درزمینه انچه که محکمه فیصله به عمل آورد قابل تطبیق میباشد.ازینکه قضیه قبالً به محکمه محول 

 

 (202یافته شمار)

رت ورغیر موجه رد نموده و تیل مورد ض عنوان یافته: اداره تدارکاتی نرخ نازل شرکت داوطلب را بنا بر دلیل

( افغانی 117,800نموده که مبلغ )خویش را بلند تر از نرخ ارائه شده شرکت داوطلب بشکل پرچون خریداری 

 به ضرر اداره تمام گردیده است.

 تشریح یافته

( 43( لیتر دیزل برای تعداد )38,400( لیتر تیل پطرول و مقدار )00675مقدار ) 1394برای سال مالی  وزارت صنعت و تجارت

اغاز گردیده نسبت بلند بودن  6/7/1393عراده وسایط و سه پایه جنراتور ضرورت داشته است. پروسه داوطلبی دور اول که به تاریخ 

( مؤرخ 2194ذریعه حکم شماره )افغانی  ( 59( افغانی و دیزل فی لیتر مبلغ )58نرخ های ارائه شده پطرول فی لیتر مبلغ )

مقام وزارت رد گردیده و بار دوم به اعالن سپرده شده است ولی بازهم نسبت اینکه آفرها مطابق شرطنامه نبوده نیز  2/12/1393

( لیتر دیزل تیل مورد ضرورت 14,400( لیتر پطرول و مقدار )27,800رد گردیده و اداره تدارکاتی از مجموع نیازمندی مقدار )

 رید خریداری شده است.وزارت از بازار ازاد بطورخوش خ

( مؤرخ 253( لیتر دیزل به اساس حکم شماره )24,000( لیتر پطرول و )47,200اداره تدارکاتی  برای بار سوم مقدار )

( افغانی آفر 45به اعالن داده شده که شرکت گالب الدین خانزاده فی لیتر هر دو نوع تیل )پطرول و دیزل( را مبلغ ) 21/2/1394

رار گزارش هیئت ارزیابی شرکت متذکره که از لحاظ قیمت در ردیف اول قرار داشته به دلیل عدم داشتن تانک داده است ولی ق

نگاشته است که به منظور اکمال تیل با  22/4/1394تیل ثابت، رد نموده در حالیکه شرکت درپاسخ استعالم هیئت ارزیابی مؤرخ 

تیل قرارداد شده را از تانک تیل این شرکت که در ساحه نزدیک موزیم کیفیت و مطابق مشخصات شرطنامه شرکت حاضر است تا 

 ملی قرار دارد توزیع نماید، هیئت محترم میتوانند تانک تیل را در صورت ضرورت از نزدیک نیز دیدن نمایند.
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باقی را بشکل خوش خرید ولی کمیته تدارکات پیشنهاد توقف طی مراحل را بدلیل آغاز قرارداد سال جدید وتهیه ضرورت ماه های 

پیشنهاد نموده که بعد از تأیید مقام وزارت خریداری گردیده است. این درحالیست که شرکت داوطلب قیمت فی لیتر پطرول و 

( افغانی تدارک نموده که نشان 55( افغانی آفر داده ولی اداره تدارکاتی از بازار فی لیتر پطرول را  الی مبلغ )45دیزل را مبلغ )

 ه استفاده معقول صورت نگرفته است.از منابع و وجوه عام   هدمید

 ( ، مقایسه قیمت خریداری تیل پطرول از طریق پرچون و داوطلبی باز12جدول شماره )
قیمت فی لیتر پطرول  مقدار تیل پطرول 7نمبر و تاریخ م شماره

 خریداری شده 

قیمت فی لیتر تیل 

 به اساس آفر

مبلغ تفاوت در 

 فی لیتر

مبلغ تفاوت 

 مجموعی

1 380 

2/9/1394 

 ( افغانی16800) ( افغانی2.4) ( افغانی45) ( افغانی47.4) لیتر 7000

2 411 

14/9/1394 

 ( افغانی65000) ( افغانی10) ( افغانی45) ( افغانی55) لیتر 6500

3 19 

26/10/1394 

 ( افغانی36000) ( افغانی6) ( افغانی45) ( افغانی51) لیتر 6000

 ( افغانی117800) - - - لیتر 19500 مجموع

 

( افغانی تیل را از بازار ازاد نسبت آفر نازل ارائه شده خریداری 117,800جدول فوق نشان میدهد که اداره تدارکاتی به مبلغ )

 نموده که نشان دهنده ضیاع وجوه عامه در زمینه میباشد

 پاسخ مرجع
از ریاست محترم مالی و اداری پرسش بعمل اورد، که  2/12/1395مؤرخ  (39شماره )هیئت چگونگی موضوع را ذریعه استعالمیه 

 "خریداری تیل از بازار ازاد طبق احکام مقام محترم وزارت صورت گرفته است. "آمریت محترم تدارکات در پاسخ تحریر داشته اند: 

 هیئت سفارش 
اس مورد نیاز توجه و دقت الزم بخرچ داده تا پروسه تهیه وتدارک آن آمریت محترم تدارکات مکلف می باشد تا منبعد درتثبیت اجن

در روشنی احکام قانون تدارکات طور شفاف انجام گردد و اجراآت ریاست محترم بابت قرارداد دو نوع تیل متذکره که برویت اسناد 

آفرجوابگو، بی نتیجه پایان یافته است، که  سه مراتبه به اعالن داوطلبی سپرده ولی بدون دقت الزم بالخصوص در دور سوم با وجود

( افغانی ضرر مالی به بودجه ملی دولت ج.ا.ا رسانیده و شاخصه اقتصادیت را تحت شعاع قرار داده اند و نیز سپری 117.800مبلغ )

رم مالی و اداری ادامه یافته نشان دهنده مدیریت غیر مؤثر آمریت تدارکات و  ریاست محت 1394الی  1393شدن ایام که از سال 

 می باشد. 
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 (023یافته شمار )

ننگرهار اجراآت اداره تدارکاتی ضعیف  والیت صنعت و تجارت ریاست عنوان یافته: در قرارداد شبکه سازی تعمیر

 در نظر گرفته نشده است پروژه و ناقص بوده و اصل اقتصادیت در قرارداد

 تشریح یافته

یده د( افغانی قرارداد گر1,026,550ننگرهار با شرکت انترنتی آفست به مبلغ ) صنعت و تجارت پروژه شبکه سازی تعمیر ریاست

است. اداره تدارکاتی مسوولیت دارد تا به اساس احکام قانون تمام پروسه تدارکاتی را بشکل بیطرفانه و مسووالنه طبق احکام قانون 

نشان  تفتیشاشت مشخصات نیازمندی استفاده نماید. درحالیکه یافته های انجام دهند و از فورمه های معیاری تدارکاتی با درنظرد

میدهد که اداره تدارکاتی برای پروسه داوطلبی قرارداد فوق الذکر از یکطرف از فورمه های معیاری تدارکات استفاده ننموده،اسناد 

که توزیع گردیده در مشخصات اجناس تفاوت وجود تی ویزه و کنترول نگردیده، شرطنامه ناقص ترتیب گردیده و با داوطلبان کاتدار

 .داشته و قرارداد با شرکت بدون درج تاریخ عقد گردیده است

( افغانی را ارائه داشته، هیئت ارزیابی آفر شرکت متذکره 738,790مهمتر آز آن، آفر شرکت کاپیر لمیتد که نرخ نازل اولی مبلغ )

ترا و قرارداد مشابه را نداشته غیر واجد شرایط دانسته. درحالیکه شرکت متذکره ضم آفر را ازینکه تاریخ جواز آیسا، نداشتن جواز ا

( قرارداد 1,026,550خویش جواز تجارتی، جواز اترا و تجربه مشابه را داشته ولی اداره تداکاتی قرارداد را باشرکت آفست به مبلغ )

بوده که  ضعف وظیفوی و دانش مسلکی هیئت ارزیابیکه نشان دهنده  ( افغانی بلند تر از نرخ نازل بوده287,760مبلغ ) نموده که

  وضیاع وجوه عامه گردیده است. باعث

 پاسخ مرجع
نسبت عدم گنجایش مشخصات از فورم معیاری درخواست نرخی دهی استفاده نشده، مشخصات  "نگاشته استآمریت تدارکات 

ترتیب گردید و شرطنامه  ITتخنیکی نت ورک قبال توسط مدیریت تدارکات مشورتی ترتیب گردیده بود که بعدا توسط آمریت 

نمیباشد، آفر شرکت کاپیر جوابگو نبوده، بخاطر پورته  47سهواً تحریر گردیده از لحاظ تخنیکی پیچنل  47تصحیح گردید، پیچنل 

و آمریت محترم تکنالوجی  "تصحیح شرطنامه میعاد داوطلبی تمدید گردیده است و از طریق تلفن به داوطلبان اطالع داده شده.

اطمینان داده اند، پس چون میعاد قرارداد با شرکت دو ماه بوده و شرکت ذریعه ایمیل از اتمام پروژه  "معلوماتی چنین نگاشته اند  

 "برویت ایمیل شرکت پیشنهاد صورت گرفته است.

 

 هیئتسفارش 

سفارش میگردد تا اداره تدارکاتی در پروسه های تدارکاتی خویش از فورم های معیاری استفاده نموده، مشخصات نیازمندی بصورت 

ویزه و کنترول گردد. همچنان هیئت ارزیابی مکلفیت های خویش را  درست و دقیق شامل شرطنامه سازد و تمام اسناد تدارکاتی

بطور مسووالنه و بیطرفانه با درنظرداشت اصل اقتصادیت و تامین شفافیت انجام نداده که در مورد کسب مسوولیت مینماید و در 

  م دهند.اینده آفرها را بادرنظرداشت اصل اقتصادیت و بادر نظرداشت معیارهای ارزیابی آفرها انجا
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 (402شماره یافته) 

نبوده و طبق نیازمندی اداره  1395و  1394تدارک قرطاسیه غیر مطبوع سال مالی  هایعنوان یافته: قرارداد

 استندی خریداری گردیده بیشتر از نیازم

 تشریح یافته

 

به مبلغ )  17/4/1394الی  15/2/1394با شرکت نصرت انصار از تاریخ   1394 سال ( قلم قرطاسیه مطبوع وغیرمطبوع40قرارداد )

عقد  ( افغانی با شرکت الیاس احمد ده افغانانی977,500به مبلغ ) 1395( سال 48و قرارداد قرطاسیه ) (افغانی1,171,756

 گردیده است.

زمندی های حقیقی خویش را تثبیت و در رفع اداره نیازمند بمنظور تسریع روند تهیه و تدارک اجناس اداره مکلف است تا نیا

گرفته و  تفتیشبه  1395و  1394 هایقرطاسیه باب ضرورت سال تهیه نیازمندی تفتیشنیازمندی ها  اقدامات الزم نماید. هیئت 

 نهجدول ذیل بطور نمو خویشرا بصورت نادرست و غیر حقیقی ترتیب نموده است. که شعبه مربوط نیازمندی های معلوم گردید

 بیانگر سنجش نیازمندی غیر حقیقی اداره میباشد.

 

 

 (، خریداری بدون نیازمندی13جدول شماره )

 توضیح اجناس سال شماره
از  هباقی ماند

 سالهای گذشته

مقدار خریداری 

 شده

نیازمندی حقیقی 

 سال

مقدار اضافه 

 هخریداری شد

 277 86 133 230 استبلر 1394 1

 445 25 167 303 استبلر کالن 1395 2

 258 97 78 277 استبلر خورد 1395 3

 192 65 104 153 خ کن دوخانه یی کالنارسو 1395 4

 294 29 120 203 خ کن دوخانه یی خوردسورا 1395 5

 3745 1391 1942 3194 کارتن کماندار 1395 6

 

شامل  1394در سال  ( عدد133و به تعداد )( عدد  انتقال یافته 209از سال ها گذشته تعداد )جدول فوق نشان میدهد که استبلر 

رف صه مب ( عدد112) به تعداد 1393سال جمله طی آن از و  میگردد( 342)که مجموع آن تعداد گردیدهنیازمندی و خریداری 

ر سال دمحسوس نبوده ولی  1394انتقال گردیده که نیاز برای خریداری آن در سال  1394به سال ( عدد 230)رسیده وتعداد 

به مصرف رسیده عدد  (86( عدد خریداری گردیده که از آن صرف به تعداد )133شته تعداد )طبق نیازمندی سال گذ بازهم 1394

نیز  1395به همین شکل جدول فوق نشان میدهد که در سال و باقیمانده به سالهای بعد انتقال و هم خریداری گردیده است. 

 ردیده است.قرطاسیه بدون نیازمندی حقیقی خریداری گ
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این موضوع نشان میدهد که نیازمندیهای سال برویت معلومات شعبه جنسی که نشان دهنده موجودیت و عدم موجودیت اجناس را 

میرساند صورت نگرفته، بنًا نمایانگر آنست که شعبه در تدارک اجناس مورد ضرورت از دقت الزم کار نگرفته که با موجودیت 

ماشین سوراخ کن و کارتن کماندار در تحویلخانه بازهم اجناس متذکره در هر سال باالتر از فیصدی اجناس مانند ماشین دوخت ، 

اهداف قانون تدارکات که تأمین شفافیت در مراحل تدارکات را صراحت داشته رعایت نگردیده و جود تحویلخانه تهیه گردیده که مو

مربوطه نشاندهنده ه دارایی عامه پنداشته می شود. اجراآت شعبات از جانبی تهیه تعداد اجناس داخل دیپو که مصارف غیر موج

 اجراآت میباشد. عدم ظرفیت کاری و نداشتن دقت در

 پاسخ مرجع
خریداری قرطاسیه باب بنابر  "پرسش بعمل آمد که چنین نگاشته اند: 1396/1/12( مؤرخ 62در رابطه ذریعه استعالمیه شماره )

تقاضای شعبات و بعد از تثبیت هیأت صورت گرفته از اینکه شعبات مربوط نظر به تقاضای شان در طول سال از اجناس مطالبه 

درنظرگرفته شده تعداد  1396کارت باقی مانده که درسال بعدی نقل شده ، موضوع درسال  شدة شان حواله نگرفته اند، اجناس به

انداخته شده و به جدول توحید چند قلم اجناس به شمول ماشین دوخت و کارتن کماندار بنابر موجودیت کارت ثبت ذخیره از قلم 

 ."ظر گرفته میشودشامل نگردیده است . بنأ موضوع درسال های بعدی درن 1396قرطاسیه سال 

 هیئت سفارش 
سفارش میگردد تا بمنظور اجراآت شفاف و متکی به قوانین، مقررات و طرزالعمل ها، مقام محترم وزارت به ریاست محترم مالی و 

 اداری هدایت خواهند داد، تا در تثبیت احتیاج مطابق به نیازمندی دقت الزم نمایند، در ضمن زمانیکه شعبات مربوطه پیرامون

نیازمندی های خویش معلومات به بخش تدارکات ارائه می نمایند، آمریت محترم تدارکات مکلف می باشند که سروی نیازمندی 

 مجدد را انجام دهد تا از تثبیت نیازمندی واقعی حصول اطمینان صورت گیرد. 

 

 

 (502یافته شماره) 

( افغانی به آمریت تکنالوژی معلوماتی 178,992( قلم هاردسک به قیمت مجموعی )36عنوان یافته: به تعداد )

که مشخصات تخنیکی آن ناقص و پروسه تدارکاتی آن بصورت درست طی مراحل نگردیده  گردیدهخریداری 

 است

 تشریح یافته
 

 را توسط بخش تخنیکی تثبیت و درج درخواست یا طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، اداره نیازمند باید تمام مشخصات اجناس

عدد هاردسک مشکالت ذیل وجود  (36) معلوم گردید که در خریداری به تعداد تفتیشپیشنهاد تدارکات نماید. ولی در جریان 

 کاتی اداره میباشد.رداشته است که این موضوع نشان دهنده ظرفیت پائین و ناقص بودن پروسه های تدا

 تفتیشتثبیت مشخصات اجناس )مودل، برند و دیگر(  از لحاظ تخنیکی منجانب آمریت محترم تکنالوجی معلوماتی در جریان  -

 موجود نبوده و بدسترس هیئت قرار داده نشده است. 

 پیشنهاد امر خریداری بدون تاریخ از طرف آمریت تکنالوژی عنوانی مقام وزارت تحریر گردیده است. -

 سناد مسؤولین بدون درج تاریخ و اسم،  امضاء نموده اند.در طی مراحل ا -
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( یوم 16( ماه و )6بعد از تأخیر مدت ) 19/8/1394( مؤرخ 341ولی راپور رسید آن ) 3/3/1394بل اجناس متذکره به تاریخ  -

 ترتیب گردیده است.

( ماه 5شرکت قراردادی بعد از تأخیر ) تسلیم اداره شده ولی پرداخت پول آن به 3/3/1395اجناس متذکره برویت بل به تاریخ  -

 ( یوم صورت گرفته است.  23و )

 

آمریت محترم تکنالوژی معلوماتی در راستای وسایل و اسباب تکنالوژی مدرن منحیث یک شعبه مسلکی و فنی بوده، ولی در 

مشخصات تخنیکی )مودل،  عدد هارد دسک( میباید نظر مسلکی و فنی خویشرا مبنی بر 36تثبیت ضرورت اجناس فوق )تدارک 

 برند و غیره( درج نیازمندی ننموده است که این موضوع باعث میگردد اجناس بی کیفیت خریداری گردد.

 پاسخ مرجع
ی معلوماتی در ترکیب هیئت خریداری فته میشود، شخص فنی آمریت تکنالوژموضوعات مندرج استعالمیه در آینده مد نظر گر "

مشخصات جنس را به دلیل کم یاب بودن آن در بازار تذکر نگردیده است و فقط ظرفیت حافظه آن تذکر بوده و علت عدم تذکر 

 "گردیده اند.

  

 هیئت سفارش
سفارش میگردد تا در آینده از همچو اجراآت غیر مسلکی و فنی خود داری گردد. و از جانب مقام وزارت ، بریاست محترم مالی و 

( و عدم پرداخت پول شرکت 7مسؤلین آمریت های حسابی و تدارکاتی نسبت تأخیر در ترتیب )ماداری هدایت داده شود تا به 

قراردادی به وقت و زمانش توصیه صورت گیرد تا در آینده ها از همچو اجراآت که سبب عدم مؤثریت، مفیدیت و اقتصادیت سیستم 

 تدارکات میشود، خوداری نماید.

 
 

 (602یافته شمار)

( پایه سلب کانکریتی که از منبع واحد صورت گرفته 75دالیل ارائه شده برای قرارداد خریداری )عنوان یافته: 

شرکت قراردادی پرداخت ( افغانی بیشتر از مبلغ قرارداد به 150,000غیر موجه بوده و از طرف دیگر مبلغ )

 گردیده است

 تشریح یافته

 

افغانی   (1,633,000) لغبمه شرکت ساختمانی برادران رستاق ب که باکانکریتی  لب( پایه س75قرارداد تهیه وخریداری تعداد )

 منبع واحد عقد گردیده استبشکل 

تدیر یافته بود، تصمیم گرفته شد که  23/5/1395به تاریخ  مین امنیت بهتر وزارتأتبه اساس رویداد جلسه امنیتی که بمنظور 

بعد  آمریت خدمات 13/6/1395رخ ؤم( 247) شماره طی مکتوب موضوعصب گردد.سلب های کانکریتی در اطراف وزارت تنظیم و ن

 به همین منوال آمریت خدمات طی مکتوب گردیده است.اقدام به آغاز پروسه  عنوانی ریاست دفتر رویداد جلسه ارسال و روز 20از 

که برویت برآورد ت را به شرکت صادر نموده اجازه فعالی از منبع واحد از طی مراحل قرارداد بعد 20/7/1395رخ ؤم( 255شماره )

 ( عدد سلپ را درساحه جابجا نموده است.75کارکردگی که تعداد )
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اداره تدارکاتی بدون استعجالیت و دالیل موجه و طی مراحل آن که بیشتر از دو ماه از تصمیم جلسه امنیتی قسمیکه دیده میشود 

 اشتراک زمینه نمودن ه و فراهمضعف تدارکات بود نبود ضرورت به تدارکات از منبع واحد بوده که نشان بیانگررا دربر گرفته 

 ها راتحت قرارداد بودن عامه، اقتصادی وجوه مؤثر کنترول تدارکات، مراحل در شفافیت تأمین داوطلبی، در شرایط واجد داوطلبان

 داداه است.  قرار سوال

 

ولی  .نرخ ارایه داشته به شمول امور ایجابی افغانی( 21,000) فی پایه موانع کانکریتی مبلغدی برای شرکت قراردا طرف دیگر،از 

برویت پیشنهاد بدون تاریخ مدیریت عمومی تدارکات مشورتی آمریت تهیه و تدارکات ریاست اداری وامور مالی قیمت فی عدد را 

طی حواله  و گردیده پیشنهاد در فی پایه ( افغانی2,000) افغانی با افزایش( 23,000) بدون در نظر داشت قیمت آفر برنده مبلغ

با قرارداد عقد شده مبلغ است که  قرارداد پرداخت گردیدهبه ( افغانی 1,725,000) مبلغ اًجمع 24/7/1395رخ ؤم( 677) شماره

 رست از پول عامه میباشد. نموده که نشان دهنده خساره به وجوه عامه واستفاده ناداضافه پرداخت ( 150,000)

ات تخنیکی در فورم درخواست نرخ دهی درج صخده، مشعالوه برآن، درقرارداد متذکره از فورمه های معیاری استفاده نگردی

 نگردیده و گزارش از تصدیق و تکمیل قرارداد ترتیب و وجود ندارد 

 

 پاسخ مرجع
از درک کرایه باالی قیمت افزود  2000بوده و  21000قیمت آن  فی پایه سلپ "ریاست محترم مالی و اداری نگاشته است که

گردیده اند، تاریخ که در پوش قرارداد بوده سهواً درج گردیده، چون سلپ های امنیتی معموالً به اساس متراژ یعنی طول، عرض و 

 "ارتفاع بفروش رسانیده میشود که در فورم معیاری درج بوده.

 سفارش هیئت
(افغانی اضافه 150,000) مبلغسفارش میگردد تا منعبد پروسه ها و فورم های تدارکاتی بصورت درست استفاده صورت گیرد. 

، حسن زی آمرتدارکات محب اهلل ولین بخش هریک محترمانؤمس گردد.  پرداخت شده را ازشرکت ساختمانی رستاق تحصیل

ه انجام نداد درست که وظایف شان را بطور مدیر تدارکات ساختمانیسخی  وغالم عبدالغنی لطیفی مدیر عمومی تدارکات مشورتی

 .کسب مسوولیت مینمایند

 

 

 (027یافته شماره )

پروسه  ،( افغانی عقد گردیده869,692به مبلغ ) کهعنوان یافته: قرارداد برج برق محوطه ریاست نمایشگاه 

( افغانی نسبت کم کاری شرکت اضافه پرداخت 28,869بصورت ناقص طی مراحل گردیده و مبلغ )تدارکاتی آن 

 .است صورت گرفته

  تشریح یافته

 

را توسط بخش تخنیکی تثبیت و درج درخواست یا  طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، اداره نیازمند باید تمام مشخصات اجناس

 که بوده حساس و اساسی موضوعات از یکی اداره یک در اعتبار قابل و درست اسناد نمودن ترتیبپیشنهاد تدارکات نماید. همچنان 

 میباشد گیری اندازه قابل اسناد همین ترتیب اساس بر اداره در شفاف و قانونی از اجراآت اطمینان حصول
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 های فورمه سایر و های قرارداد فورمه ها، شرطنامه مانند تدارکات معیاری اسناد از تا است مکلف تدارکاتی عالوه برآن، ادارات

 نه اسناد این از استفاده .نماید خویش استفاده تدارکاتی امور مراحل طی برای گردیده ترتیب ملی تدارکات ادارة توسط که معیاری

 .مینماید جلوگیری تدارکات پروسه در خطرات احتمالی از بلکه میگردد، تدارکاتی اجراأت سازی یکسان و توحید باعث تنها

 د فوق الذکر وجود داشته استدرحالیکه مشکالت ذیل در قراردا

 عدم استفاده از فورم معیاری درخواست نرخ دهی -

 عدم درج مشخصات احجام کار در فورم معیاری درخواست نرخ دهی -

 اشتراک عین هیئت در آفرگشایی و ارزیابی آفرها -

 روز صورت گرفته بود 20یوم کاری. درحالیکه قرارداد برای  24اغاز کار پروژه بعد از گذشت  -

 ،مراقبت کننده پروژه تسلیم داده میشود ول یاؤبه مس گردد و ءامضا ژورنال باید توسط اداره فرمایش دهنده نشانی، مهرو -

 در حالیکه ژورنال پروژه از طرف شرکت ترتیب و مهر گردیده است.

ظه رسید رنگمالی در ساحه مربوطه توسط هیئت بمالح 17/2/1396قرارکنترول عینی که از کارکرد شرکت متذکر بتاریخ  -

مترمربع فی متر ( 169.82) و سفیده کاری سه قلم داخل اتاقها برویت احجام کاری در موافقتنامه قرارداد که به مساحت

مبلغ مکمل قرارداد  17/8/1395( مؤرخ 720( افغانی بوده از سفیده کاری بازمانده، ولی نظر به حواله شماره )170مبلغ )

قرارداد پرداخت یت تصدیق محترم مختار مخلص انجنیر مراقبت کننده پروژه به شرکت ( افغانی برو869,692شده )

افغانی به بودجه دولت ج.ا.ا. وارد گردیده است، که از شرکت نامبرده قابل ( 28869)که باعث ضرر اقتصادی مبلغ  گردیده

 تحصیل دانسته می شود.

بربنیاد اجراآت که در پروسه طی مراحل عقد قرارداد نامبرده صورت گرفته، بمالحظه رسید که چالش های ناشی از پائین بودن 

ظرفیت کاری، عدم دقت در وظایف کارمندان تدارکاتی و انجنیر مراقبت کننده محترم مختار مخلص و ضعیف بودن سیستم 

 اتی اداره را نشان می دهد. کنترول های داخلی، بیانگر ضعف سیستم تدارک

 پاسخ مرجع
عدم گنجایش درج احجام و مشخصات کاری در فورم معیاری "آمریت تدارکات ریاست محترم در پاسخ استعالم هیئت نگاشته اند: 

و برآورد ابتدائی توسط وزارت محترم شهرسازی صورت گرفته و حسب لزوم حکم مقام محترم وزارت دو نفر هم در پروسه آفر 

  "شائی و هم در پروسه ارزیابی مالی و تخنیکی اشتراک ورزیده اند.گ

 هیئت  سفارش

 ( افغانی از شرکت قراردادی نسبت کم کاری حصول گردد28,869)مبلغ  -

 منبعد هیئت مختلف برای آفرگشایی و ارزیابی آفرها تعین گردد -

 استفاده قرار گیرد اسناد و فورمه های معیاری تدارکات در پروسه داوطلبی و تدارکات مورد -

 مینمایند، تآدیب گرددکارمندان که در زمینه کم کاری و اجرآات ناقص نموده کسب مسوولیت  -

 

 

 



عملکرد و محیط زیست  تفتیش ریاست   50  

 

 (028یافته شماره)

عنوان یافته: مشکالت و نواقص در پروسه تدارکاتی قرارداد کانکریت ریزی صحن ریاست ثبت مرکزی و مالکیت 

 صورت گرفته است( افغانی 474,330های فکری که به مبلغ )

 تشریح یافته

( افغانی با شرکت ساختمانی منصور فیصل 474,330کانکریت ریزی صحن ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری که به مبلغ )

 صورت گرفته است مشکالت و نواقص ذیل در آن وجود دارد.

ست محترم مالی و اداری مواصلت ثبت مرکزی جهت کانکریت ریزی عنوانی ریا 31/3/1395( مؤرخ 1283مکتوب شماره ) -

( ماه 4به آمریت محترم تدارکات رجعت داده شده، ولی تدارک آن بعد از تأخیر حدود   ) 31/3/1395ورزیده و بتاریخ 

 ( برویت تصدیق هیئت سرکار در برآورد ثانی، تکمیل گردیده است.10/8/1395بتاریخ )

 ت.فورم درخواست نرخ دهی فاقد نمبر و تاریخ بوده اس -

طبق بند الف فورم معیاری درخواست نرخ دهی، متعهد همراه با تسلیمی نرخ ها که تهیه کننده میباید با نرخ خود جواز  -

تجارتی را ضمیمه نماید، در حالیکه اسناد مورد بحث )جواز تجارتی( شرکت های که از ایشان نرخ اخذ نموده، ضم حواله 

 متذکره نبوده.

ترین نرخ را نیها و عقد قرارداد با شرکتی که پاارت مبنی بر نرخ ارائه شده تو سط شرکت حکم پیشنهاد مقام محترم وز -

ت محترم ساختمانی عنوانی شرکت برنده ی( بوده، تاریخ آغاز کار برویت مکتوب مدیر25/7/1395ارائه داشته بتاریخ )

روز قبل از مکتوب آغاز کار طی بوده در حالیکه شرکت مورد بحث یک 26/7/1395)ساختمانی منصور فیصل( بتاریخ 

( مقام محترم وزارت بتاریخ 1211درخواستی بابت اکمال پروژه عنوانی مقام محترم وزارت که مزین به حکم شماره )

 عدم صداقت کاری شرکت را نشان میدهد. یه داشته، چنین اجراآتارا 25/7/1395

روز که میباید شرکت متذکره کار خویشرا بتاریخ   (10) به مدت 26/7/1395طبق پروتوکول مورد بحث، تاریخ آغاز  -

ختم  10/8/1395تکمیل مینمود، در حالیکه شرکت متذکره برویت تأییدی هیئت سرکار )برآورد ثانی( بتاریخ  6/8/1395

بل فی ( یوم در کار شرکت بوده، برویت ماده پنجم شرایط اجراء موافقتنامه قرارداد، در مقا4نموده که نشان دهنده تأخیر )

( فیصد جریمه تأخیر وضع میگردد.  0.1( افغانی، ) 474330روز تأخیر در اکمال کار پروژه از مجموع قیمت قرارداد مبلغ )

 ( یوم کار از شرکت منصور فیصل قابل تحصیل است.4( افغانی از درک جریمه تأخیر ) 1897بناً قرار سنجش مبلغ )

 پاسخ مرجع
از طرف آمریت خدمات به این آمریت مواصلت ورزیده، درج نمبر وتاریخ در اسناد یکی از  30/6/1395احجام کانکریت ریزی بتاریخ 

پروتوکول از  5مکلفیت های هیئت خریداری بوده ولی اشتباه درج نشده که بعدًا در نظر گرفته میشود و جریمه تأخیر مطابق ماده 

 "اشته میشود.فیصد از مجموع قرارداد قابل حصول پند 0.1قرار فی روز 

 هیئت سفارش

سفارش میگردد تا اداره تدارکاتی پروسه تدارکاتی را به وقت وزمان معین آن پیش برده. همچنان،  برویت ماده پنجم شرایط اجراء 

 ( فیصد جریمه تأخیر قابل0.1موافقتنامه قرارداد، در مقابل فی روز تأخیر در اکمال کار پروژه از مجموع قیمت قرارداد مبلغ )

 (افغانی از شرکت منصور فیصل قابل تحصیل است.1.897محاسبه می باشد. بنًا قرار سنجش مبلغ )
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 (029شماره یافته )

عنوان یافته: نگهداری غیر مطلوب  اجناس، وسایل و تجهیزات وزارت تجارت و صنایع که احتمال استهالک 

 زودهنگام، تخریب و ازبین رفتن آن متصور است

 تشریح یافته
از گدام اموال، اجناس، وسایط و صورت کار برد آنها صورت گرفت، بنظـر رسـید  4/2/1396قرار کنترول عینی هیئت که به  تاریخ 

که در قسمت حفظ و نگهداشت دارایی های عامه چنانچه در تصاویر ذیل به مالحظه میرسد توجه الزم نشده، تعداد زیاد امـوال در 

ه بعضی شان در برابر وضعیت اقلیمی ) باران و حرارت های موسمی( کیفیـت و مقاومـت شـانرا از داخل و بیرون گدام انبار شده ک

دست داده و ضایع گردیده است. از جمله لوازم و تجهیزات، وسایط  و غیره که با مدغم شدن اداره آیسا بوزارت تسـلیم داده شـده 

ت و غیره( غیر مرتب در اطاق ها انبار و  و سـایط  نیـز در صـحن که اموال و اجناس )تجهیزات، لوازم، کوچ، میز و چوکی، مفروشا

وزارت در فضای باز در ساحات سبز زیر شعاع مستقیم آفتاب قرار داده 

 شده است.

از یک طرف ساحه محیط زیست را از لحـاظ محـیط زیسـتی متضـرر 

ساخته و از جانب هم در اثر حرارت شعاع مستقیم آفتاب، برف و باران 

 استهالک میگردد.زود هنگام 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 صورت الزم توجه عامه های دارایی نگهداشت و حفظ ( به شکل واضح و روشن دیده می شود که در3و  2، 1در تصاویر شماره ) 

 .است نگرفته

 

 هیئت  سفارش

مدیریت ترانسپورت، آمریت خدمات و مدیریت جنسی غرض برطرف نمودن نواقص و چالش های قابل مالحظه  سفارش میگردد تا

 در تصاویر فوق، عندالموقع اجراآت مقتضی بعمل آورده و از نتایج آن اداره عالی تفتیش را اطمینان دهند.
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  نتیجه گیری تفتیش فصل سوم



عملکرد و محیط زیست  تفتیش ریاست   53  

 

 نتیجه گیری

پروسه  ،بخش تدارکات ، ارزیابی سیستم کاری و چگونگی اجراآتگزارشاتپالن ها، اداره بمشولبعد از مالحظه اسناد  تفتیشهیئت 

به این نتیجه میرسد  گردید تفتیش 1395الی  1393( قرارداد اداره طی سال های 29اسناد و دوسیه های تعداد )و  های تدارکاتی

و  گذاریپالنقسمت  و مشکالت ونواقص زیادی در ضعیفاجراآت آمریت تدارکات و بخش های مربوطه وزارت تجارت و صنایع  که

 پروسه های تدارکاتی داشته است.مدیریت 

تدارکات، انتخاب  گذاریمشکالت و نواقص در تثبیت نیازمندی حقیقی اداره، پالن میتوان گفت تفتیشبادرنظرداشت یافته های 

روش های مناسب تدارکات وجود داشته. شرطنامه های پروژه های تدارکاتی، مشخصات اجناس و فورمه های تدارکاتی بصورت 

درست ترتیب نگردیده است. برای پیشبرد پروسه های تدارکاتی عین هیئت برای آفرگشایی وارزیابی آفرها تعین گردیده است. 

اصل اقتصادیت و صرفه جوی ارزیابی  معیارهای ارزیابی، بصورت درست و بیطرفانه با درنظرداشتآفرهای شرکت های داوطلب 

اطمینان حاصل ننموده وآنرا از مراجع زیربط نگردیده. هیئت ارزیابی در اکثریت موارد از صحت و سقم اسناد شرکت های داوطلب 

 خریداری تعین گردیده است.یک هیئت برای خریدای ها و برای چندین سال  تائید ننموده است

   

و تدارکات به طور نقدی  اجناس در بسیاری موارد پول خریدارها. شفاف نبوده صنعت و تجارتپروسه تدارکاتی قراردادهای وزارت 

 وفورمه های معیاری پروسه های تدارکاتیاحکام قانون، طرزالعمل تدارکات، همچنان،ردادی پرداخت گردیده است. به فروشنده و قرا

ها و میکانیزم پروسه  یستم کنترول داخلی موثریت نداشته وکه نشان میدهد سدر مراحل تدارکاتی بشکل درست رعایت نگردیده 

 است. نگردیده بصورت درست تطبیق های تدارکاتی

 

بطور  در تدارکات  اره و وجوه عامهمالی اد وجود داشته، از منابع کالت و نواقص در مدیریت موثر قرارداد هامشاز طرف دیگر، 

استفاده صورت  در استخدام کارمندان برای بلند بردن ظرفیت های تخنیکی و مسلکی کارمندان تدارکات، و مفید موثراقتصادی، 

، طی مراحل پروسه های تدارکاتی ترتیب و ارائه مشخصات تخنیکی و گذارینگرفته و ظرفیت تخنیکی کارمندان در قسمت پالن

 صورت نگرفته است.  بخصوص از پروژه های ساختمانی احجام کاری ضعیف بوده و نظارت درست از تطبیق قراردادها

 

ه وضع نگردیده، تفکیک وظیفوی بین بخش های یعالوه برآن، در چندین موارد از شرکت ها و خریداری های صورت گرفته مال

 س، تجهیزات و وسایل اداره بصورت مطلوب نگهداری نمیگردد.و اجنا کاری آمریت تدارکات بشکل درست رعایت نگردیده

 و مفیدیت از مؤثریت 1395الی  1393طی سالهای  صنعت و تجارت وزارت محترم و قرارداد های تطبیق شده تدارکاتبناً سیستم 

و دارای نقاط ضعف متعددی می باشد که وضعیت نیاز به تغییر دارد. مسئولین وزارت محترم مسئولیت دارند  نبوده خاص برخوردار

 روی دست گیرند.ت که توسط مفتشین شناسائی گردیده رفع نواقص و مشکالاقدامات عملی جهت تا 
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 تفتیشسفارش های عمده 

  جهت تنظیم امورات منابع بشری، ایجاب می نماید تا افرادیکه حداقل دارای تحصیالت عالی به سویه لیسانس در بخش

 های مالی و تدارکاتی، استخدام گردد تا سیستم تدارکات وزارت محترم بیشتر تخصصی، فعال، مؤثر و مفید گردد. 

 ت هدایت داده شود تا آمریت نظارت و ارزیابی را طبق الیحه به ریاست محترم ریاست پالیسی و پالن از جانب مقام وزار

وظایف شان عیار ساخته تا پیرامون تطبیق آن عمل نماید و از تمامی موارد شامل پالن های ساالنه و استراتیژیک وزارت 

 نظارت دقیق نماید .

 ت محترم تدارکات، ریاست مالی به غرض جلوگیری از نواقص، کمبودات و چالش های تدارکاتی ایجاب مینماید که آمری

نه آموزش در داخل و ترتیب و برویت آن زمی ارتقای ظرفیت کارمندان تدارکاتو اداری پالن مشخص و منظم جهت 

 مهیا سازد.خارج کشور 

  آمریت تدارکات به منظور تثبیت نیازمندی دقیق و حقیقی قبل از ترتیب پالن تدارکاتی و تدارک اجناس مورد ضرورت

از صورت موجودیت کمیت و کیفیت همان اجناس در داخل تحویلخانه از مدیریت جنسی معلومات حاصل نموده وزارت 

 و برویت آن اجراآت نماید.

  آمریت محترم پروژه واحد ارتقای ظرفیت منبعد از استخدام اشخاص و افراد غیر مسلکی و غیر واجد شرایط استخدام به

گیری نموده و در صورت ضرورت اشد برویت پیشنهاد رسمی ریاست های تحت عنوان همکاران تخنیکی و مشاورین جلو

 اثر وزارت محترم تجارت و صنایع آنهم از طریق رقابت ازاد اشخاص و افراد متخصص در بخش مربوطه  استخدام گردد.

 صارف اشخاصیکه در تشکیل رسمی وزارت مستحق واسطه مستقل نمی باشد، قیمت تیل مصرف شده ترمیم وسایط، م

روغنیات و تبدیلی آن که از طریق واحد ارتقای ظرفیت صورت گرفته باشد قابل تحصیل پنداشته میشود و در آینده به 

 همچو کارمندان واسطه مستقل در نظر گرفته نشود. 

  ریاست محترم سکتورخصوصی کورس های آموزشی را در والیات کشور در تفاهم با ریاست محترم تجارت و صنایع و

دیه پیشه وران والیت مربوطه دایر نموده تا افراد و اشخاص واجد به کورس های مربوطه معرفی تا سبب اجراآت اتحا

مؤثر و مفید گردد . ضمناَ در خصوص تثبیت اشتراک کننده گان در سمینار ها، ورکشاپ ها و اجالس از دقت کامل کار 

یق و همه جانبه صورت گیرد و سبب تحت شعاع قرار گرفتن گرفته، تا نیازمندی های پروگرام های مورد بحث نسبتاً دق

 های اقتصادیت نگردد. شاخصه

  ریاست محترم سکتور خصوصی در هر قرار داد تاریخ آغاز، انجام و میعاد قرار داد را طور واضح و روشن انعکاس دهد و

ترم کنترول قرار دهند تا از همچنان تمام اسناد ضمیموی را به منظور کنترول و یزه قبلی به دسترس مدیریت مح

 مشکالت و ضیاع وقت جلوگیری شده و نواقص روند تدارکات بهبود یابد.

  آمریت محترم پروژه در هر ربع سال هیئت خریداری و هیئت معاینه جداگانه را که در امور تدارکاتی و مالی از تجربه

د تا روند تدارکات به شکل مؤثر، مفید و اقتصادی کافی برخوردار و دارای ضوابط اخالقی و متعهد باشند، تعیین نمای

 تحقق یابد.  
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 نماید.افغانی اضافه پرداخت شده را ازشرکت ساختمانی رستاق تحصیل  -(150.000) مبلغ و اداری ریاست مالی 

  و در پیوند به سفارشهای فوق الذکر ریاست تهیه و تدارکات وزارت و بخش های ذیدخل مکلف اند تا پیرامون نواقص

شناسائی گردیده است و دربخش دوم این گزارش  ت موجود می باشد و توسط مفتشینمشکالت که در سیستم تدارکا

 انعکاس یافته است، تطبیق و از نتایج آن به اداره عالی تفتیش اطمینان دهند.
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دولت تحویل و  به اداره ضمنآ وزارت محترم صنعت و تجارت مبالغ ذیل را نیز از شرکت ها واشخاص تحصیل، به واردات 

 عالی تفتیش اطمینان دهند:

 

 مبلغ قابل تحصیل اسم شرکت واشخاص شماره

 ) افغانی ( 
 مالحظات  سال مالی بابت

  1395 ( مالیه%2عدم وضع ) 17760 شرکت نیو کمپیوتر تکنو زون 1

  1395 ( مالیه%2عدم وضع ) 13933 گرین پاینت 2

  1394 مالیه( %10) عدم وضع  4374 هوتل یثرب 3

  1394 مالیه( %10) عدم وضع  70900 هوتل باران امپریشن 4

  1395 از درک مالیه 13064 شرکت شارجه کمپیوتر 5

  1394 از درک جریمه تأخیر 122898 شرکت اهتزاز جوانان 6

   تفاوت قیمت 287760 شرکت فیض ستالیت 7

  1395 پرداخت اضافه 150000 شرکت ساختمانی برادران رستاق  8

  1395 اضافه پرداخت 28869 شرکت ساختمانی احمد فواد موفق 9   

  1395 تفاوت قیمت 71000 شرکت ساختمانی برادران رستاق 10

  1395 جریمه تأخیر 1897 شرکت ساختمانی منصور فیصل 11

12 
 سید محب اهلل حقیق

 
 1395 کسرات معاشات 45112

 

  1395 معاشات ماهوار تفاوت  127944 تجارت بین المللیمحمد رحیم مومند رئیس  13

  1393 معاشات ماهوار تفاوت  51580 مسافر قوقندی سخنگوی 14

  1393 کسرات معاشات 231640 محمد طارق کاکر 15

 

 


