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یادآوری:
دراینگزارش،»$«نشاندالرآمریکاییاست.1$درجوالی2018برابربا72افغانیاست.
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قدردانی
ــهخصــوصکســانیکــهدرمصاحبههــارشکــت ــدی،ب ــهاطالعــاتواســنادکلی ــرادیکــهدرارائ ــمگــزارشاطمیناندهــیازهمــهاف تی

ــتانو ــالمیافغانس ــوریاس ــادجمه ــراقتص ــتور،وزی ــیمس ــرتمصطف ــآبدک ــژهازجاللتم ــهوی ــمب ــنتی ــد.ای ــیمیکن ــدقدردان کردن

رئیــسگــروهنهادهــایذیدخــلبــرایحامیــتوســخنانســازندهدرجلســهآغازیــنوجلســاتارائــهپیشنویــسونســخهنهایــیگــزارش

سپاســگزاراســتودرنهایــتازصمیــمقلــبازاعضــایگــروهنهادهــایذیدخــل)MSG(،تیــمداراالنشــایابتــکارشــفافیتزیربنایــیدر

ــی ــکارشــفافیتزیربنای ــیابت ــمداراالنشــایبینامللل ــیوتی ــوری،غالمرضــامیرزای ــارصتیم ــهکریمــی،ن ــژهصبغتالل ــهوی افغانســتانب

ــد. ــیمیکن ــنکارقدردان ــاندرطــولاجــرایای ــهآن ــرایهمــکاریوهدایــتخردمندان ب
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درباره تیم اطمینان دهی

رشکــتخدمــاتمشــورتیاپلتــون–کــهدرادامــه»ACS«یــا»مشــاور«یــادخواهــدشــد-ازســویابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتان)CoSTAfghanistan(بــرای

اجــرایپروســهاطمیناندهــی8پــروژهانتخابشــدهزیربنایــیوتهیــهایــنگــزارشاســتخدامشــدهاســت.رشکــتخدمــاتمشــورتیاپلتــون،اعضــایتیــمرابــهرشح

زیــر–کــهدرادامــه»تیــماطمیناندهــی«یــا»AT«یــادخواهــدشــد-بــرایانجــامپروســهاطمینــانوتهیــهایــنگــزارشگامشــتهاســت.

محمداکرب منگل )رهربتیم(

آقــایمنــگل،ازانجنیــرانباتجربــهودارایلیســانسانجنیــریحمــلونقــلازدانشــگاهپلــیتخنیــککابــلاســت.اوبــاپیوســنبــهخدمــاتمشــاورهاپلتــوندرســال

2012تاکنــوندرپســتهایمختلــفوکلیــدیوظیفــهداشــتهودرتوســعهروزافــزونرشکــت،مؤثــربــودهاســت.ویافــزونبــرتجربــهگســرتدهدرارائــهخدمــاتانجنیــری

ومشــاورهفنــی،درتحقیــق،پروپوزالنویســی،گزارشنویســیومدیریــت/هامهنگــیپروژههــامهــارتدارد.آقــایمنــگل،بــورستحصیلــیفولربایــترابــرایدوره2018-

2019دریافــتکــردهاســت.

عبدالوکیل حنیفی )متخصصتدارکات(

آقــایحنیفــی،ازمتخصصــانباتجربــهدربخــشحکومــتداریومدیریــتعامــه،لیســانسخــودرادررشــتهادبیــاتانگلیســیازدانشــگاهکابــلوهمچنیــنلیســانس

مدیریــتتجــارتراازدانشــگاهالخیــراســالمآبادپاکســتاندریافــتکــردهاســت.ویدارایبیــشاز30ســالتجربــهرهــربیدرزمینــهتــدارکات،زیربناهــا،معــارف

وامــورمالــیدربخــشعامــهافغانســتاناســت.اوبــهعنــوانرئیــسادارهبازســازیوانکشــافافغانســتان)ARDS(کارکــردهودارایتجربــهکاریفــراواندرزمینــه

رهــربیدروزارتمعــارفاســت.آقــایحنیفــیچنــدکتــابدرزمینــهمعــارف،ســوادآموزی،مذهــبومطالعــاتاجتامعــیترجمــهکــردهاســت.ویبــارشکــتفعاالنــه

دربســیاریازکنفرانسهــایبیناملللــیبــهمنایندگــیازافغانســتانبــهتوســعهآمــوزشوپــرورشدرکشــورکمــککــردهاســت.

خان محمد کاریار )انجنیرساختامنی(

آقــایکاریــار،ازانجنیــرانســاختامنیباتجربــهومتخصــصطراحــیســازههایانجنیــریســاختامنیاســت.ویبــابیــشازهفــدهســالتجربــه،پروژههــایمتعــددی

،UNOPSــهکاریدرســازمانهایمعتــربیماننــد راکــهتوســطاردوگاههــایانجنیــریارتــشایــاالتمتحــدهتأمیــنمیشــد،طراحــیکــردهاســت.اودارایتجرب

WFP،UNFAOوUNISEFاســت.ویبــهعنــواناســتاددردیپارمتنــتســاختامنیدانشــکدهانجنیــریدانشــگاهکابــلکارکــردهوبــااســتفادهازتجــاربخــودضمــن

توســعهمهارتهــادرتحقیــقوتجزیــهوتحلیــلزیرســاختهایشــهری،دانــشگســرتدهایدربخشهــایمهندســیوچالشهــابــهدســتآوردهاســت.

جاوید مایار )رسویکنندهساحوی(

ــهدرمدیریــتپروژههــای ــه،دراجــرایچندیــنپــروژهدرمناطــقدورافتــادهافغانســتانفعالیــتکــردهاســت.ویدارایتجرب ــابیــشاز5ســالتجرب ــارب آقــایمای

ســاختامنی،انجنیــریســایتومدیریــتکیفیــتمرتبــطبــاآناســت.مایــارازطریــقکاربــارشکتهــایســاختامنیمختلــف،درکخوبــیازپــروژهساختوســازدر

ســایتومدیریــتپــروژهبــهدســتآوردهاســت.

غالم مجتبی امیری)افرسجمعآوریاطالعات(

آقــایامیــری،مدیریــتتجــارترادردانشــگاهباخــرتخوانــدهاســت.ویبیــشاز5ســالبــهعنــوانکارمنــدسیســتمکنــرتلکیفیــتوتحویلدهــیخدمــاتمشــوره

اپلتــون،درچندیــنپــروژهکارکــردهاســتکــهتوســطاردوگاههــایانجنیــریارتــشایــاالتمتحــدهآمریــکاتأمیــنشــدهاســت.آقــایامیــریمهارتهــایخاصــیدر

بررســیوارزیابــیاســناداشــخاصثالــثواســناددرونســازمانیدارد.
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پیشگفتار:

زیربنــابــهعنــوانکلیــدتوســعهومحــرکاقتصــادیهمــهســکتورهــابخصــوصزراعــت،معــدن،صحــت،معــارفوتجــارتشــناختهمیشــود.امــاعلــی

رغــمرسازیــرشــدنکمــکهــایوســیعازطــرفمتویــلکننــدگانبیــناملللــی،وضعیــتقســمتعمــدهشــاهراههــا،رسکهــا،بنــدوانهــار،شــفاخانه

هــا،مکاتــبوتاسیســاتعــاماملنفعــهدرافغانســتانبــهشــکلمطلــوببهبــودنیافتــهاســت.لــذارضورتاســتتــابررســیوتحقیــقهمــهجانبــهای

درایــنزمینــهصــورتگیــردتــامشــخصگــرددکــهعلــتاصلــیایــننابســامنیهــادرتوســعهزیرســاختهایکشــورچیســتوچگونــهمــیتــوانبــهرفــع

آنپرداخــت.

گــزارشاطمینــاندهــیحــارضکــهبــاالیهشــتپــروژۀزیربنایــیمربــوطوزراتهــایفوایــدعامــه،انکشــافدهــاتوانــرژیوآبنوشــتهشــدهبــادر

نظــرداشــتاصــولاساســینهــادابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتاناجــراشــدهاســت.هــدفایــنگــزارش،بررســیشــفافیتوحســابدهیدر

ســکتورزیربنایــیکشــورمــیباشــد.

یافتــههــایایــنگــزارشنشــانمیدهــدکــهســطحنــرشاطالعــاتدرنهــادهــایتدارکاتــیدرمقایســهبــامعیــارهــایجهانــیکاســتانــدکبــودهو

تنهــا27%راتشــکیلمیدهــد.همچنــانایــنگــزارشمــیرســاندکــهپــروژههــایزیربنایــیدرافغانســتانبطــوراوســطبــا119%تأخیــرو18%افزایــش

ــر ــردرپروژههــایانتخابشــدهراکیفیــتپاییــندیزایــن،اســتمالکزمیــن،ناامنــی،تأخی ــهطــورکلــی،عوامــلاصلــیتأخی قیمــتمواجــهاســت.ب

پرداختهــا،کمبــودمنابــعیــابودجــه،عــدمحامیــتمــردممحــلورشایــطآبوهــوانامطلــوبعنــوانمنــودهانــد.

ایــنگــزارشپیشــنهاداتموثــریبــرایبهبــودوضعیــتدرافزایــشفرهنــگشــفافیتدرنهــادهــایتدارکاتــیارایــهکــردهاســتکــهمهمرتیــنآنایجــاد

پورتــالوبانــکاطالعــاتملــیبــرایانتشــاراطالعــاتمطابــقبــااســتاندردهاینهــادابتــکارشــفافیتســکتورزیربنایــیافغانســتانمــیباشــد.قانــون

تــدارکاتکنونــی،نهادهــایتدارکاتــیرامکلــفبــهانتشــاراطالعــاتمطابــقبــهرهنمــودمشــخصابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانمنیکنــد.

ــاره ــکارانتشــاربیشــرتاطالعــاتکلیــدیدرب ــدابت ــیبای ــی،نهادهــایتدارکات ــدارکاتپروژههــایزیربنای ــهمنظــورافزایــششــفافیتدرت ــنب بنابرای

پروژههــارادردســتگیرنــدتــازمانــیکــههــدفابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانبــهدســتآیــد.

همچنیــننهادهــایتدارکاتــیبایــدپروســههایآمادهســازیپــروژهرابهبــودبخشــندودراداراتخــودبــرایفراهــمآوریرونــدســاملقبــلازرسوی،در

جریــانرسویودیزایــنپــروژهظرفیتســازیکننــدتــاازوقــوعچالشهــایفــراوانماننــدافزایــشقیمــتوتاخیــردرمراحــلتطبیــقوبهــرهبــرداری

پروژههــاجلوگیــریشــود.

حکومــتافغانســتانمصمــماســتتــابــااســتفادهازمعیــارهــایجهانــیابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانویافتــههــایایــنگــزارشسیســتمهــای

فعلــینــرشاطالعــاترااســتاندردســاختهوخدمــاتبهــرتیرابــهمــردموســکتورخصوصــیارایــهمنایــد.لــذادرایــنراســتابایــدگامهــایبنیــادیو

اساســیایبــراینــرشاطالعــاتپــروژههــایزیربنایــیبرداشــتهشــود.تــاکنــون۴تفاهمنامــهبــاوزارتهــایفوایــدعامــه،انکشــافدهــات،انــرژیو

آبوادارهتــدارکاتملــیدربخــشنــرشاطالعــاتپــروژههــایزیربنایــیامضــاشــدهاســتوایــناداراتدرحــالکاربــررویسیســتمهــایموثــرنــرش

اطالعــاتپــروژههــایزیربنایــیخویــشهســتند.ابتــکارشــفافیتســکتورزیربنایــیافغانســتاندرنظــرداردتــاتفاهمنامــههــایبیشــرتیرابــاســایر

نهــادهــایتدارکاتــیدرآینــدهنزدیــکبــهامضــأبرســاند.

ــودوضعیــتشــفافیت ــرایبهب ــیافغانســتان،گاممهمــیب ــکارشــفافیتســکتورزیربنای ــاندهــیابت ــادآوریســتکــهاولیــنگــزارشاطمین ــلی قاب

ــایافتــههــایمتفــاوتوتوصیــههــایبیشــرتزمینــهبهبــودوایجــاد وحســابدهیدرنهــادهــایتدارکاتــیافغانســتاناســت.گــزارشهــایبعــدیب

موثریــتبیشــرتدرزیرســاختهایکشــوررافراهــمخواهــدکــرد.بــههمیــنمنظــورنیــازاســتتــاهمــهنهــادهــایتدارکاتــیکشــوریافتــههــایایــن

ــهانجــامدهنــد. ــداریشــانتــالشهمــهجانب ــرایایجــادزیرســاختهــاوپای ــهودربهبــودشــفافیتوکیفیــتب گــزارشراجــدیگرفت
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ــاره ــهفســاداداری)MEC(درب ــارزهعلی ــیمب ــهمســتقلمشــرتکنظــارتوارزیاب ــالپیشــنهادکمیت ــهدنب ــرب2013ب ــتافغانســتاندراکت ححکوم

نیــازبــهشــفافیتبیشــرتدرســاختوســاززیربناهــابــهابتــکارشــفافیتزیربنایــیپیوســت.برنامــهابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانتوســطوزارت

ــنپــالن ــرایرهــربی،تدوی ــاپروســهانتشــاراطالعــاتواطمیناندهــیرهــربیمیشــود.یــکگــروهکارینهادهــایذیدخــل)MSWG(ب اقتصــادب

تطبیــقوتشــکیلدراالنشــایملــیتشــکیلشــدهاســت.

ایــنگــزارشنتیجــهپروســهاطمیناندهــیای)یکــیازچهــارکارکــرداصلــیابتــکارشــفافیتزیربنایــی(اســتکــههــدفآنبررســیوارزیابــیمیــزان

موفقیــتنهــادتدارکاتــیوســایرنهادهــایحکومتــیدرانتشــاراطالعــاتبــهمــردمدراطمینــانازشــفافیتســکتورزیربنایــیمــیباشــد.

ــن ــروژهســمپلاســت.ای ــرایبررســیمفصــلپ ــهپیشــنهادب ــارهیافتههــایکلیــدیوارائ ــیدرب ــنگــزارششــاملتوصیههای ــیای بخــشآخــرواصل

گــزارشبــااســتفادهازرویکــردیمبتنــیبــرتحقیــق،شــاملجمــعآوریاطالعــات،مشــاهدهوبازبینــیوتجزیــهوتحلیــلتهیــهشــدهاســت.مصاحبههــا

نیــزبــرایتصدیــقاطالعــاتمنترششــدهوبــهدســتآوردنبینــشبیشــرتدربــارهمســایلمرتبــطبــاهــرکــدامازپروژههــاانجــامشــدهاســت.

درپروســهاطمیناندهــی،مشــخصشــدهاســتکــهراهکارهــایانتشــاراطالعــاتنهادهــایتدارکاتــیبــاالزامــاتقانونــیداخلــی،مطابــقاســت؛بــاایــنحــال،

میــزانانتشــاردرمقایســهبــامعیارهــایانتشــاراطالعــاتابتــکارشــفافیتزیربناییافغانســتانبســیارپاییناســت.بــراســاسمعیارهایانتشــاراطالعــاتابتکار

شــفافیتزیربنایــی63مــوردمعیــاراطالعــاتبــهطــورفعاالنــهو27مــوردبنــابــردرخواســتمنترشمیشــود؛درحالــیکهمعمــوالًنهادهــایتدارکاتــی،اطالعات

پــروژهرادردومرحلــهعمــدهیعنــیاعــالنتــدارکاتواعــالنفیصلــهدرخصــوصاعطــایتــدارکات،بــرمبنــایقانــونبــهصــورتفعاالنهمنتــرشمیکننــد.بهطور

متوســط،نهادهــایتدارکاتــی27%ازاطالعــاترادرمقایســهبــامعیــارانتشــارمــوردنیــازابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانمنتــرشکردهانــد.ازســویدیگــر،

یافتههــایایــنگــزارشنشــانمیدهــدکــهبهبــوددرانتشــاراطالعــاتپروژههــایاخیــردرمقایســهبــاپروژههــایتــدارکاتانجامشــدهدرســالهایگذشــته

مشــهوداســت.ایــنبهبــوددراصالحــاتادارهتــدارکاتملــی)NPA(وظرفیتســازیبــرایشــفافیتدرنهادهــایتــدارکاتریشــهدارد.

ــدهازنظــرشــفافیتواطمیناندهــیمشــخصشــدهوتعــدادیازموضوعــات پــسازبررســیاطالعــاتمنترششــده،برخــیمــواردبالقــوهنگرانکنن

تأثیرگــذاربــرشــفافیتوبــازبــودنمدیریــتتــدارکاتومناقصــهدربرخــیازپروژههــایانتخابشــدهبرجســتهشــدهاســت.ایــنمســائلتوجیهناپذیــر

باعــثبــروزنگرانــیدربــارهداوطلبــیمنصفانــه،رقابــتآزاد،تصمیمگیریهــادربــارهاعطــایقــرارداد،نظــارتبــرقــراردادومدیریــتآنخواهــدشــد.

یافتههــایمربــوطبــهزمــانوهزینــهنشــانمیدهــدکــه7پــروژهاز8پــروژهانتخابشــدهبــاافزایــشزمــاناِکــاملو3پــروژهبــهطــوراوســطبــا%18

افزایــشهزینــهمواجــهشــدهاســت.علتهــایاصلــیکــهمنجــربــهافزایــشهزینــهوزمــاناِکــاملمیشــود،کمبــودکیفیــتدرمرحلــهآمادگــیپــروژه

وکمبــودظرفیــتدرعملکردهــایتخنیکــیومدیریــتپــروژهدرنهادهــایتدارکاتــیاســت.

مدیریــتکیفیــتدرپروژههــایانتخابشــدهنیــزیکــیازمــواردنگرانــیاســت.بــاکاســتیهایقابــلتوجهــیدرپروژههــایتحویــلدادهشــدهاخیــر،

ســاختوســازدرپروژههــایدرحــالانجــام،ازرسوینادرســت،دیزایــنکمکیفیــت،کمبــودتخصــصنظــارتوانتخــابقراردادیهایــیکــهظرفیــت

الزمراندارنــد،متأثــرشــدهاســت.

درپاســخبــهیافتههــایگــزارش،توصیههایــیبــهســهگــروهمختلــفنهادهــایذیدخــلشــاملحکومــت،ســکتورخصوصــیوجامعــهمدنــیدادهشــده

ــنگــزارشوآنچــهدرنســخههایبعــدیخواهــدآمــد ــهیافتههــاونگرانیهــاییادشــدهدرای ــدب اســت.حکومــتجمهــوریاســالمیافغانســتانبای

توجــهکنــد.ازلحــاظانتشــاراطالعــات،حکومــتونهادهــایتدارکاتــیبایــدیــکپورتــالملــیبــرایانتشــاراطالعــاترابــراســاسمعیارهــایانتشــار

اطالعــاتابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانایجــادکننــدویــاوبســایتکنونــیادارهتــدارکاتملــیراارتقــابخشــندوبــهصــورتداومداراســتفاده

مناینــد.برعــالوهحکومــتونهادهــایتدارکاتــیبایــدپروســههایآمادهســازیپــروژهرابهبــودبخشــندودرنهادهــایخــودبــرایآمادهســازیصحیــح

پــروژهوخدمــاتتدارکاتــیظرفیتســازیکننــد.ایــناقــدامســببجلوگیــریازبــروزچالــشدرمراحــلتطبیــقوفعالیــتپروژههــاخواهــدشــد.

ســکتورخصوصــی،درشــفافیتواطمیناندهــی،نقــشکلیــدیداردوبایــدبــرارائــهخدمــاتبــاکیفیــتبــاال،مطابــقبــازمانبنــدیوبودجــهقــرارداد،

مترکــزجــدیداشــتهباشــد.ایــنامــربــابهبــودظرفیــتکاریدرمدیریــترشکتهــایخصوصــیواســتخدامکارمنــدانشایســتهازطریــقرقابــتآزادو
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عادالنــه،امکانپذیــرخواهــدشــد.عــالوهبــرایــن،ســکتورخصوصــیدرهامهنگــیبــاحکومــتافغانســتانبایــدبــرایارزیابــیرشکتهــایخصوصــی

محلــیوتشــویقآنهــابــرایمشــارکتفعــالدرداوطلبیهــادرراســتایترویــجرقابــتعادالنــه،اقدامــاتالزمرااتخــاذکنــد.

ــا ــدراب ــنگــزارشوآنچــهدرنســخههایبعــدیخواهــدآم ــرینگرانیهــایبرجستهشــدهدرای ــهمیشــودکــهرهــربیپیگی ــیتوصی ــهمدن ــهجامع ب

حکومــتوســکتورخصوصــیبــرعهــدهبگیــرد.جامعــهمدنــیبایــدپروژههــایبیشــرتیرادرنســخههایبعــدیگــزارشاطمیناندهــیبــرایتجزیــهو

تحلیــلبیشــرتشــفافیتوپاســخگوییدرســکتورزیربنایــیافغانســتاندرنظــربگیــردوبــانهادهــایتدارکاتــیتعامــلکنــدتــاســطحعالقهمنــدیآنــان

رادربــارهابتــکارشــفافیتزیربنایــیافزایــشوآنهــارادربــارهواقعیــتابتــکارشــفافیتزیربنایــیآمــوزشدهــدوگزارشهــایموفقیتآمیــزوارزشهــای

بالقــوهابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانرابــاآنهــادرمیــانبگــذارد.

یــکابتــکارخــوببــرایجامعــهمدنــیدرراســتایغنامنــدی،پاســخگوییاجتامعــی،راهانــدازیخدمــاتشــهروندیبــااســتفادهازارتباطــاتمخابراتــی

ــا ــرایبازگوکــردننگرانیهــایمرتبــطب ــرایدخیــلکــردنجامعــهوتوامنندســازیآنب ــدب ــود؛ایــنبرنامــهمیتوان ورســانههایاجتامعــیخواهــدب

پروژههــایزیربنایــیمطــرحشــود.

ــرا ــد؛زی ــهمیکن ــهگــروهنهادهــایذیدخــلتوصی ــرایبررســیدقیــقب ــهب ــروژهمنون ــوانپ ــهعن ــدکــاملخــانراب ــازســومبن ــماطمیناندهــی،ف تی

پــروژهیادشــدهدرمراحــلابتدایــیاســتوبررســیدقیــقمســایلمرتبــطبــاآندرموفقیــتپــروژهســودمندخواهــدبــود.افــزونبــرایــنمــورد،برخــی

ــا نگرانیهــادرمرحلــهمناقصــهپــروژهمشــاهدهمیشــودکــهمــروردقیــق،قــراردادراارزیابــیخواهــدکــرد.مطالعــه،بررســیوپیگیــریایــنپــروژهب

توجــهبــهاهمیــتملــیآن،ارزشبســیاریدارد.
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1 - معرفی
ابتــکارشــفافیتزیربنایــی،ابتــکاریجهانــیاســتکــهبــرایتقویــتشــفافیتدرتــدارکاتزیرســاختهایعامــهبــاحکومتهــا،ســکتورخصوصــیوجامعــهمدنــی

بــاهــدفبهبــودارزشدهــیبــهپــولبــاتســهیلپاســخگوییبیشــرتکارمیکنــد.

جمهــوریاســالمیافغانســتانبــهدنبــالپیشــنهادکمیتــهمســتقلمشــرتکنظــارتوارزیابــیمبــارزهبــافســاداداری)MEC(،ازطریــقوزارتاقتصــاد،دراکتــرب2013بــه

ابتــکارشــفافیتزیربنایــیپیوســت.پــسازآنبــاتشــکیلیــکگــروهکارینهادهــایذیدخــل)MSWG(بــرایرهــربیوداراالنشــایملــیوگروههایذیدخلتشــکیلشــد.

ــی،انتشــار ــکارشــفافیتزیربنای ــتابت ــهاســت.هســتهفعالی ــیعاماملنفع ــایزیربنای ــششــفافیتوحســابدهیپروژهه ــی،افزای ــکارشــفافیتزیربنای ــدفابت ه

اطالعــاتپروژههــایزیربنایــیمتویلشــدهتوســطحکومــتبــهعمــوممــردماســت.بــرایافزایــششــفافیتوپاســخگوییبهــرتحکومــت،گروههــایذیدخــلبایــد

بــهدرکاطالعــاتمنترششــدهوشناســایینگرانیهــایبالقــوه،قــادرباشــند.

ــاتروشــنو ــباطالع ــهآندرقال ــاتمنترششــدهوارائ ــقتفســیراطالع ــمراازطری ــنمه ــهای ــدک ــیکمــکمیکن ــکارشــفافیتزیربنای پروســهاطمیناندهــیابت

ــدداشــت. ــیبیشــرتیخواهن ــطتوانای ــاتذیرب ــهمقام ــهدرطــرحمســائلمربوطــهب ــیک ــهدســتآورد؛گروههــایذیدخل ــدهب قانعکنن

رشکــتخدمــاتمشــاورهایاپلتــون)ACS(توســطگــروهنهادهــایذیدخــلبــرایانجــامپروســهاطمیناندهــیدربــاره8پــروژهزیربنایــیدروزارتفوایــدعامــه،وزارت

VIمــوردتوصیــهگــروهنهادهــایذیدخــلگامشــتهشــدهاســت.هــامنطــورکــهدرصفحــه)PE(احیــاوانکشــافدهــات،وزارتانــرژیوآبوهــرنهــادتدارکاتــی

توضیــحدادهشــد،رشکــتیادشــدهتیمــیمتشــکلازپنــجمتخصــصومعــاونرابــرایایــنکارگامشــتهاســت.

ــهو ــرتحقیــق،شــاملجمــعآوریاطالعــات)کارهــایســاحوی(،مشــاهدهوبازبینــی،تجزی ــااســتفادهازرویکــردیمبتنــیب پروســهاطمیناندهــیب

تحلیــلاطالعــاتوتهیــهگــزارشانجــامشــدهاســت.مصاحبههــابــاقراردادیهــایپروژههــایانتخابشــدهبــرایبررســیاطالعــاتمنترششــدهوبــه

دســتآوردناطالعــاتبیشــرتدربــارهمســائلمرتبــطبــهپروژههــاییادشــدهانجــامشــدهاســت.ضمیمههــای3،2و4بــهترتیــبجزئیــاتبیشــرتیاز

ــد. ــهمیکن ــقارائ مصاحبهشــوندگان،محــدودهکاریوروشتحقی

1. 1 هدف
هــدفایــنگــزارشارزیابــیمیــزانموفقیــتنهــادتدارکاتــیوســایرنهادهــایحکومتــیدرانتشــاراطالعــاتبــهعمــوممــردمواطمینــانازشــفافیت

ســکتورزیربنایــیاســت.بخــشآخــرواصلــیگــزارشاطمیناندهــیشــاملتوصیههایــیدربــارهیافتههــایکلیــدیوپیشــنهادبــرایبررســیمفصــل

پــروژهیــاپروژههــایســمپلاســت.

اهدافپروسهاطمیناندهی

• ارزیابــیانطبــاقنهادهــایتدارکاتــیرشکتکننــدهبــارهنمــودانتشــاراطالعــاتابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانازلحــاظکامــل	

بــودنودرســتیاطالعــاتمنترششــده

• برجســتهکــردننگرانیهــایبالقــوهبــادرنظرداشــتمعیارهــایانتشــاراطالعــات؛ایــنکارمربــوطبــهپروژههــایدانــهایوافــزونبــر	

مســایلوســیعتراســتکــهموجــبنگرانــییادشــدهخواهــدشــد.

• درصورتلزوم،انجامبررسیدقیقترازیکپروژهمنونهیاارجاعبهپروژههایموردنظر	

1. 2 محدوده کار
رشکــتخدمــاتمشــورتییادشــدهمســئولاجــرایپروســهاطمیناندهــی،جمــعآوریاطالعــاتدربــارهپــروژهبــاتوجــهبــهرهنمــودانتشــاراطالعــاتابتــکار

شــفافیتزیربنایــیافغانســتان،تجزیــهوتحلیــلوتفســیراطالعــاتوارائــهتوصیههــاوپیشــنهادهایناشــیازیافتههــایکلیــدیمبتنــیبــرشــواهداســت.

وظایفرشکتخدماتمشورتی:

• بررسیوبسایتتدارکاتالکرتونیکحکومتبرایاطمینانازانتشاراطالعاتموردنیازتوسطنهادهایتدارکاتی	

• درخواستهرگونهاطالعاتاضافیکهابتکارشفافیتزیربناییبرایانتشارازنهادهایتدارکاتینیازمیداند.	

• بازدیــدازســاحهپــروژهبــرایمصاحبــهبــاکارکنــانقــراردادی،تأییــداطالعــاتمنترششــدهومشــاهدهپیرشفــتفیزیکــیســاختوســاز	
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بــراســاستوضیحــاتدادهشــدهومشــاهدهپیرشفــتبرنامــهوامــورمالــی

• تجزیهوتحلیلاطالعاتمنترششدهبرایشناسایینکتهمهم	

• ــطح	 ــرددرس ــهعملک ــوطب ــرتدهمرب ــائلگس ــهومس ــاتراخالص ــاراطالع ــشانتش ــدودهپوش ــهمح ــیک ــسگزارش ــنپیشنوی نوش

ســمپلهایپروژههــاراشناســاییونقــاطمــوردعالقــهخــاصپروژههــایفــردیرابرجســتهکنــد.

• تشخیصاینکهآیابررسیدقیقترمنونهایازپروژههاالزماستیاخیر.	

2 - پیش زمینه

2. 1 شفافیت زیربنایی در افغانستان
ــتزندگــی، ــودکیفی ــرایرشــداقتصــادیکشــوروبهب ــراب ــازدارد؛زی ــت،نی ــهرسمایهگــذاریهنگف ــهب ــایکــیازســکتورهایاساســیاســتک زیربن

حیاتــیشــمردهمیشــود.حکومــتداریضعیــفکــهمعمــوالًبــاکمبــودشــفافیتوترکیبــیازســوءمدیریــتوفســادهمــراهاســتمیتوانــدبــادرجــات

مختلــفبــهســاختزیربنــاینادرســت،تأخیــردراعطــایقــرارداد،قراردادهــایگــراِنناموجــهوســاختوســازکیفیــتپاییــنمنجــرشــود.

ــارهافغانســتان،حــدود13%ازبودجــهملــی ــا30درصــدازهزینههــایعامــهرابــهخــوداختصــاصمیدهــد1.درب ســکتورزیربنایــیمعمــوالًاز10ت

ــهآناختصــاصیافتــهاســتکــهآنراپــسازامنیــتومعــارف2ســومینســکتورازحیــثاولویــتقــرارمیدهــد.پــساز17ســالرسمایهگــذاری، ب

ــدمحســوبمیشــود. ــیوناکارآم ــازیرســاختهایناکاف ــانکشــوریب افغانســتانهمچن

بــراســاسشــاخصعملکــردلجســتیکیبانــکجهانــیدرســال2018،افغانســتاندربیــن160کشــوردررتبــه160قــرارداردوازلحــاظکیفیــت

زیرســاختهایمربــوطبــهتجــارتوحمــلونقــل،ازطــرفپاییــندرجایــگاهســومیقــرارگرفتــهاســت)بنــادر،جادههــا،راهآهــنوفنــاوریاطالعــات(.3

بــاایــنحــالبســیاریاززیربناهــایساختهشــدهدرســالهایاخیــربــهعلــتفســاد،هزینههــایمالــی،ناامنــیوظرفیــتضعیــفدرمدیریــتدارایــی

ــک ــررادرســاختی ــارددال ــدگان،حــدود2.8میلی ــال،متویلکنن ــهطــورمث ــباســت4.ب ــهطــورجــدیدرمعــرضخطــرتخری ــتب وحفــظومراقب

سیســتمزیربنایــیوســیعرسکهــادرافغانســتانرسمایهگــذاریکردهانــد؛درصورتــیکــهبســیاریازایــنجادههــابــهتعمیــردوبــارهنیــازدارد5.

ــاخص ــت.»ش ــدهاس ــدیش ــکتورهاردهبن ــدترینس ــیازفاس ــوانیک ــهعن ــداومب ــورم ــهط ــیب ــنجیهایجهان ــادرنظرس ــازیربن ــازی ــاختوس س

پرداختکننــدگانرشــوه«شــفافیتجهانــی)TransparencyInternational(درســال2008ازلحــاظاقتصــادیوبــااحتــاملپرداخــترشــوهتوســط

رشکتهایشــانبــهخــارجازکشــور،22کشــوررابررســیکــردهاســت.یافتههــایآننشــاندادهاســتکــهســکتورزیربنــادارایبیشــرتینگرایــشبــه

رشــوهدهیبــهمقامهــایحکومتــیواعــاملنفــوِذناموجــهدرپالیســیهاومقــرراتحکومتهــااســت6؛بــههمیــنترتیــب،زیربنــابــهعنــوانســکتوری

آســیبپذیردربرابــرمطالبــهوپرداخــترشــوهدرافغانســتانشــناختهشــدهاســت.بخــشزیربنــابــهارزشصدهــامیلیــوندالــررشــوه،تولیــدمیکنــد

ــهطیــفگســرتدهایازشــبکههادرافغانســتاننفــعمیرســاند7؛بنابرایــنفســادیکــیازعوامــلاصلــیشکســتدرزیرســاختهاوازبیــنرفــن وب

رسیــعآنپــسازتحویــلپروژههاســت.درســالهایاخیــرتالشهــایزیــادیبــرایحــلایــنمشــکلصــورتگرفتــهاســت.شــواهدیازموفقیــتو

رصفهجوییهــاتوســطکمیســیونتــدارکاتملــی)NPC(وجــودداردکــهمســئوالنپروســههایتــدارکاتوقراردادهــایعامــهراملــزمکــردهاســتتــا

دربازبینــیهفتگــیازقراردادهــایعامــهبــهایــنکمیســیونحســابدهنــد.

ادارهتــدارکاتملــی)NPA(بــهتعــدادیاصالحــاتکلیــدیازجملــهتصویــبقانــونتــدارکاتملــیازســویقــوهمقننــه،موفــقشــدهاســت8.اداره

تــدارکاتملــیدر25فــربوری2018تفاهمنامــهایرابــاابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانبــهمنظــورافزایــششــفافیتوحســابدهیازطریــق

انتشــاراطالعــاتپروژههــایزیربنایــیعامــهبــراســاسقوانیــنومقــرراتموجــودومعیارهــایانتشــاراطالعــاتابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتان

.2011 ،CoST ،Briefing Note 1 ،P.1 -  1

-بودجهملی،وزارتمالیه،حکومتجمهوریاسالمیافغانستان،1397.  2

sort=asc&order=Infrastructure#datatable؟https://lpi.worldbank.org/international/global/2018  3
-چالشهایپایداریوفقدانترمیمزیربنایجادهایافغانستانرسمایهگذاریایاالتمتحدهرابهخطرمیاندازد.رسمفتشخاصبرایبازسازیافغانستان،اکترب2016، 4

ص14. 

-هامن،ص18. 5

-شاخصپرداخترشوه،دیدبانجهانیشفافیت،2008. 6

-چالشروبهرشدفساددرافغانستان،بنیادآسیا،2012،ص12 7
-ازوعدهبهعمل،TransparencyInternational،2016،ص14. 8
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ــه ــنتفاهمنام ــرد.ای ــاک ــتانامض ــفافیتافغانس ــانش ــاز«ودیدب ــراردادب ــرایق ــارکتب ــا»مش ــریب ــهدیگ ــپتامرب2016تفاهمنام ــندرس وهمچنی

شــاملبررســیســطوحفعلــیشــفافیتوپاســخگوییدرنظــامتــدارکاتعامــهافغانســتان،ظرفیتســازیبــرایســهمگیــریوارائــهنظریــات،همــکاری

ــروژهودرسهــایآموختــهشــده ــجپ ــزرگومستندســازیوانتشــارنتای ــیب ــروژهزیربنای ــراییــکپ مقطعــیدرخصــوصنظــارتازاجــرایقــراردادب

میشــود9.شــفافیتبیناملللــی،ادارهتــدارکاتملــیرا»نقطــهایروشــن«درفعالیتهــایتــدارکاتافغانســتانتوصیــفوگفتــهاســتکــه»بیــشاز

200میلیــوندالــررارصفهجویــیکــردهاســت؛درصورتــیکــهمیتوانســتبــهدلیــلفســادازدســتبــرود10.«

اصالحــاتادارهتــدارکاتملــی،گامــیمهــمدرراســتایبهبــودشــفافیتوکاهــشخطــرفســاداســت؛امــاکافــینیســت؛زیــراافغانســتانهنــوزبــه

ــیرا ــتکنون ــدوضعی ــرمیتوان ــوانتســهیلکنندهنظــارتمؤثرت ــهعن ــانشــناختهمیشــود11.شــفافیتب ــوانیکــیازفاســدترینکشــورهایجه عن

ــی ــهتنهای ــتند-ب ــههس ــتمهایپیرشفت ــاملوسیس ــطس ــیمرتب ــوبحقوق ــهدارایچارچ ــیک ــیآنهای ــی-حت ــتمهایتدارکات ــد.سیس ــودبخش بهب

منیتواننــدبــهانــدازهکافــیضامــنارزشدهــیبــهپــولباشــند؛امــااگــرشــفافیتبــهدســتآیــدواطالعــاتمنترششــدهتوســطمتخصصیــنمــورد

ــاشناســایی ــیب ــادتدارکات ــاوخــودنه ــهطرفه ــههم ــهشــوندب ــانارائ ــلاطمین ــاقاب ــدام ــاتهدفمن ــواناطالع ــهعن ــلوب ــهوتحلی ــامدتجزی اعت

ــرد. ــافســاداداریکمــکخواهــدک ــتنادرســتی زمینههــایمدیری

نقــشابتــکارشــفافیتزیربنایــیارائــهمعیارهــایمعتــرببــرایانتشــاراطالعــاتمربوطــهوتجزیــهوتحلیــلوتبدیــلآنبــهاطالعــاتقابــلاســتفادهاز

ــاهــمکارکننــد ــاب مجــرایپروســهاطمیناندهــیتحــتمدیریــتگــروهنهادهــایذیدخــلاســت.ایــنامــر،گروههــایذیدخــلراقــادرمیکنــدت

ــه ــهشــود،ب ــیپذیرفت ــکارشــفافیتزیربنای ــایابت ــرتوصیهه ــهاگ ــد؛بلک ــهکنن ــایخــاِصمطالع ــارهپروژهه ــطدرب ــهفق ــهران وشــیوههایبهبودیافت

طــورپایــداردرســطحمتــامســکتوراعــاملشــود؛بنابرایــنبرنامــهانتشــاراطالعــاتواطمیناندهــیابتــکارشــفافیتزیربنایــیبــهطــوربالقــوهابــزار

قدرمتنــدیبــرایکاهــشخطــرســوءمدیریــتوفســاددرتــدارکاتپروژههــایزیربنایــیعامــهازبرنامهریــزیاولیــهتــاتحویــلنهایــیداراییهاســت.

شــفافیتوپاســخگوییدرافغانســتانبــهطــورگســرتدهدرمطالعــهامکانســنجیابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانازلحــاظچارچــوب،ابتــکارات،

ــه ــننتیجــهرســیدهاســتک ــهای ــذاریب ــههدفگ ــحدادهشــدهاســت.مطالع ــاتتوضی ــدگاهاســتفادهکنندگاناطالع ــیودی ــهمدن مشــارکتجامع

ــنچارچــوبرســمی،نســبتاً ــهبیشــرتای ــدک ــناشــارهمیکن ــرایشــفافیتوحســابدهیاســت؛همچنی ــی-اداریب ــادقانون افغانســتاندارایبنی

جدیــداســتوبنابرایــنلزومــاًبــهطــورکامــلاجــرانشــدهاند.قانــوندسرتســیبــهاطالعــاتافغانســتانرصفــاًدرســال2014نافــذشــدواصالحــات

مربــوطبــهتــدارکاتدرســال2015صــورتگرفــت.اینهــابــهقوانیــنموجــودازجملــهقانــوناساســیافغانســتانمصــوب2004وقانــونمدیریــت

مالــیعامــهمصــوب2005افــزودهشــدهاندکــهعنــارصکلیــدیچارچــوبحقوقــیانتشــاراطالعــاتوپاســخگوییراتشــکیلمیدهنــد.

ــاآندرافغانســتانوجــوددارد.ازلحــاظتقاضــا، ــاعرضــهوتقاضــایدسرتســیبــهاطالعــاتوپاســخگوییمرتبــطب چالشهــایمهمــیدرارتبــاطب

ــراردادن ــرایپاســخگوق ــاتموجــودب ــارهاطالع ــیوشــهروندانازاســتفادهدرب ــهمدن ــتمحــدودرســانهها،نهادهــایجامع ــلتوجــهظرفی ــهقاب نکت

ــاالیجمعیــتروســتاییحــدود70درصــدیدرکشــوراســت.از ــرخپاییــنســوادومیــزانب ــاآنعبارتنــدازن حکومــتاســت.چالشهــایمرتبــطب

لحــاظعرضــه،عــالوهبــرزمانــیکــهبــهصــورتاجتنابناپذیــربــرایتطبیــِققابــلاعتــامداصالحــاتاخیــررضوریاســت،ایــنواقعیــتقابــلتوجــه

اســتکــهبرخــیاطالعاتــیمهــمممکــناســتبــهصــورتســازگارمنتــرشنشــودکــهبتوانــدتوســطبازیگــرانمحلــیقابــلبررســیباشــد.ایــنبــهآن

دلیــلاســتکــهمتویلکننــدگانبــهطــورمعمــولپالیســیوشــیوههایانتشــاراطالعــاتمربــوطبــهجریانهــایمتویــِلخــودراکــهعمدتــاًخــارجاز

بودجــههســتنددنبــالمیکننــدکــهلزومــاًمطابــقبــاالزامــاتانتشــاراطالعــاتحکومــتنیســتند.بــرعــالوه،وضــعامنیتــینــهتنهــاخطــراتاجرایــی

بلکــهخطراتــیمرتبــطبــاانتشــاراطالعــاترانیــزایجــادمیکنــد12.

2. 2 وضعیت کنونی انتشار اطالعات پروژه های زیربنایی در افغانستان

درحــالحــارضدرافغانســتان،بنیــانانتشــاراطالعــاتپروژههــایزیربنایــیدرســهقانــونمتفــاوتقانــوندسرتســیبــهاطالعــات،قانــونتــدارکاتو

قانــونمدیریــتامــورمالــیعامــهترصیــحشــدهاســت.افــزونبــرآن،پالیســیهایانتشــاراطالعــاتواطالعرســانیمتویلکننــدگاننیــزوجــوددارد

- از وعده به عمل، Transparency International، 2016، ص 29.  9
-گزارشربعواربهکنگرهایاالتمتحده،رسمفتشخاصبرایبازسازیافغانستان،30جنوری2017،ص9. 10

-شاخصادراکفساد،2017. 11

.CoSTAfghanistanScopingStudy,p57- 12
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ــد. ــدهمتفاوتن ــامتویلکنن ــدهت کــهازمتویلکنن

قانــونتــدارکات،انتشــارفعاالنــهاطالعــاتبــهعمــومرادردومرحلــهاعــالنتــدارکاتواعــالمبرنــدهتــدارکاتدرپروســهتــدارکاتتنظیــممیکنــد13.

ــهانتشــاراطالعــاتملــزم ــهانتشــاراطالعــاتپروســهانتخــابداوطلبیهــامنیکنــد.قراردادهــایمنفــردب ایــنقانــوننهادهــایتدارکاتــیراملــزمب

نشــدهاند؛درحالــیکــهایــناســتثنا]قراردادهــایمنفــرد[درمرحلــهاعــالمبرنــدهتــدارکات)مــاده43(رصیــحشــدهاســت.الــزاماعــالنتــدارکات

فقــطبــهداوطلبــیاشــارهداردوایــنبــهطــورضمنــیقراردادهــایمنفــرد)مــاده19(رااســتثناکــردهاســت.

یافتههــایمطالعــهامکانســنجیابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتاننشــانمیدهــدکــهدرمراحــلدیگــِرپروســهتــدارکات)مرحلــهاولیــهتعییــن

پــروژه،نیازســنجییــامطالعــاتامکانســنجی،مرحلــهآمادهســازیتــدارکات،پروســهتدارکاتــیاجــرایقــرارداد(بــرایانتشــارفعاالنــهاطالعــاتالــزام

قانونــیوضــعنشــدهاســت.

بــاتوجــهبــهمــاده14قانــوندسرتســیبــهاطالعــات،متــامنهادهــایحکومتــیمکلــفهســتندکــهاطالعــاتزیــررابــهصــورتســالیانهوفعاالنــهبــه

عمــوممنتــرشکننــد.

قراردادها. 1

پروتکلهایملیوبیناملللیوتفاهمنامهها. 2

پالیسیها،اسرتاتژیهاوبرنامههایکاری. 3

ــگارانو ــرایروزنامهن ــادی،3روزب ــرایشــهروندانع ــدظــرف10روزب ــهدرخواســت«بای ــاب ــرشبن ــرراِت»ن ــعمق ــاتتاب ــاده6،اطالع ــهم ــاتوجــهب ب

اطالعــاتمربــوطبــهامنیــتوآزادیافــراددر1روزارائــهشــوند.بــاایــنوجــود،ایــنقانــونرضورِتاســتفادهازفرمتهــایخــاصرابــرایدسرتســی

ــرایدرصــدباالیــیازجمعیــتکــهدرحــالحــارضبیســوادندمحــدودمیکنــد. ــهاطالعــاتمقــررکــردهاســت؛بنابرایــندسرتســیبالقــوهراب ب

قانــونمدیریــتامــورمالــیعامــهبــاالزامــیکــردنانتشــاراطالعــاتبودجــهپــسازتصویــبپارملــان،بــهصــورتغیرمســتقیمتضمیــنمیکنــدکــه

اطالعــاتماننــدهزینههــایبرآوردشــدهپــروژه،منابــعمالــیوتاریــختأییــدپــروژه)نهایــی(دردســرتسعمــومقــرارگیرنــد.

ــعاســت؛هرچنــدبعضــیازراهکارهــای ــودنیازمنــدظرفیــتومناب ــرایبهب ــنعملکــردب ــهاســتوای انتشــاراطالعــاتدرافغانســتاندرمراحــلاولی

انتشــاراطالعــاتخــوبتوســطتیــماطمیناندهــیمشــاهدهودرمطالعــهامکانســنجینیــزبــهآناشــارهشــدهاســت؛ولــیایــنلزومــاًبــهمعنــیآن

ــا ــهخــودب ــهنوب ــدکــهب ــرآوردهمیکنن ــیافغانســتانراب ــکارشــفافیتزیربنای ــطرهنمــودانتشــاراطالعــاتابت ــررشای ــنروشهــایبرت نیســتکــهای

ــرازاســت. ــاًهمت ــی)IDS(تقریب ــاتزیربنای ــاراطالع ــیانتش ــتانداردبینامللل اس

اختالفهــایمهمــیبیــناســتانداردانتشــاراطالعــاتابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتان،چارچــوبحقوقــیافغانســتانوپالیســیهای

متویلکننــدگانوجــوددارد.ایــناختالفــاتعمدتــاًدربــارهانتشــارفعاالنــهاطالعــاتاجــرایقــرارداداســت.یکــیازیافتههــایاصلــیتیــم

اطمیناندهــیایــناســتکــهاکنــونهیــچاطالعاتــیبــهصــورتفعاالنــهدربــارهاجــرایپــروژه/قــراردادمنتــرشمنیشــودونهادهــایتدارکاتــینیــز

ــینیســتند. ــناطالعات ــهانتشــارچنی ــفب ــونمکل ــراســاسقان ب

ابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتاندرمطالعــهامکانســنجیوضعیــتکنونــیانتشــاراطالعــاتدرافغانســتانوســازگاریچارچوبهــایقانونــی

بــارشایــطانتشــارفعاالنــهاطالعــات،ابتــکارشــفافیتزیربنایــیراارزیابــیکــردهاســت.عــالوهبــرایــن،رهنمــودانتشــاراطالعــاتابتــکارشــفافیت

ــه ــارهچگونگــیانتشــارفعاالن ــراینهادهــایتدارکاتــیدرب ــادســتورالعملهایمفصلــیراب ــهایــنمنظــورتهیــهشــدهاســتت زیربنایــیافغانســتانب

ــن ــتچنی ــزانودق ــیمی ــیرادرارزیاب ــماطمینانده ــایکارتی ــودمبن ــنرهنم ــد.ای ــمکن ــتفراه ــردرخواس ــاب ــاتبن ــاراطالع ــاتوانتش اطالع

ــد. ــکیلمیده ــاری،تش انتش

13  - مواد 19 و 43 قانون تدارکات



اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی 

14

2. 3 مقاصد و اهداف اطمینان دهی

اساســاًهــدفابتــکارشــفافیتزیربنایــیدســتیابیبــهشــفافیتدرپروژههــایزیربنایــیعامــهاســت؛بــهنحــویکــهدرکوتاهمــدتتصمیمگیرنــدگانرا

حســابدهودربلندمــدتشــیوههایبهبودیافتــهتدارکاتــیرانهادینــهکنــد.جریانهــایاطالعاتــیبهــرتنــهتنهــانهادهــایتدارکاتــیراقــادرمیکننــد

ــهمعرفــیاصالحاتــیشــودکــهســوء ــدمنجــرب ــودبخشــند؛بلکــهوجــودشــهروندانآگاهومؤسســاتعامــهپاســخگومیتوان ــاعملکــردخــودرابهب ت

مدیریــت،ناکارآمــدی،فســادوخطــراتناشــیاززیرســاختهایناقــصبــهمــردمراکاهــشدهــد.

ــای ــلپروژهه ــرایشــفافیتوپاســخگوییدرتحوی ــیراب ــتانداردهایجهان ــهاس ــیداردک ــاربخــشاصل ــیافغانســتانچه ــکارشــفافیتزیربنای ابت

زیربنایــیعامــهفراهــممیکنــد.ایــنمعیارهــاانعطافپذیــراســتواســتفادهازآندرزمینههــایمختلــفسیاســی،اقتصــادی،حقوقــیواجتامعــی

ممکــناســت.

بخش های اصلی ابتکار شفافیت زیربنایی:

انتشار اطالعات. 1

ــیدرمراحــل ــهاطالعات ــه،شــفافیتراافزایــشمیدهــد.چهــلنکت ــیعام ــقانتشــاراطالعــاتپروژههــایزیربنای ــیازطری ــکارشــفافیتزیربنای ابت

کلیــدیطــییــکچرخــهپــروژهمنتــرشمیشــود.هامنطــورکــهدرمعیــاراطالعــاتزیربنایــیابتــکارشــفافیتزیربنایــی)CoSTIDS(آمــدهاســت؛

درنهایــت،یــکبرنامــهملــی،پروســهانتشــاراطالعــاتزیربناهــایعامــهایراایجــادمیکنــدکــهعملــی،پایــدارومناســببــهرشایــطمحلــیباشــدو

بتوانــدســطحقابــلقبــولوقابــلتوجهــیازانطبــاقرابــهدســتآورد.

اطمینان دهی. 2

ابتــکارشــفافیتزیربنایــیازطریــقبررســیمســتقلاطالعــاتمنترششــده،پاســخگوییراافزایــشواطمیناندهــی،ابتــکارشــفافیتزیربنایــیاعتبــار

اطالعــاتتخنیکــیرابررســیوآنرابــهزبــانســادهتفســیروموضوعــاتنگرانکننــدهراشناســاییمیکنــد.ایــناطالعــاتکمــکمیکنــدتــاهمــه

نهادهــایذیدخــلبــادرکمســائلاصلــیبــهعنــوانپایــهایبــرایپاســخگوکردنتصمیمگیرنــدگانعمــلکننــد.

گروه نهادهای ذیدخل. 3

ــه ــدگانحکومــت،ســکتورخصوصــیوجامع ــیتوســطگروهــیازنهادهــایذیدخــل)MSG(شــاملمناین ــکارشــفافیتزیربنای درهــرکشــوریابت

مدنــیادارهمیشــود.بــافراهــمآورییــکاجتــامعبیطــرف،ابتــکارشــفافیتزیربنایــیبــهایــننهادهــایذیدخــلکلیــدیکمــکمیکنــدتــااهــداف

مشــرتکیرابــرایبهبــودارزش،کارایــیواثربخشــیرسمایهگــذاریدرزیربناهــایعامــهدنبــالکننــد.

پاسخگویی اجتامعی. 4

ــی، ــکارشــفافیتزیربنای ــیرضوریاســت.ابت ــهبهبودیهــایعمل ــهشــفافیتب ــرایترجم ــیب ــهپاســخگوییاجتامع ــدشــدهاســتک همیشــهتأکی

ابزارهــایانکشــافیافتهتوســطســازمانهایرشیــکراتقویــتمیکنــد.درجایــیکــهنیــازباشــدابزارهایــیرابــرایجامعــهمدنــیورســانههابــرای

ــد. ــهآموزشــیفراهــممیکن ــودپاســخگوییبرنام ــررسمایهگــذاریوبهب ــراینظــارتب درکاطالعــاتمنتــرشهواســتفادهازآنب

ایــنگــزارشکــهبــهســفارشگــروهنهادهــایذیدخــلتهیــهشــدهاســتاساســاًبــررونــداطمیناندهــیمتمرکــزاســت؛امــابــاارزیابــیپروســهانتشــار

اطالعــاتآغــازمیشــود.درمــواردیکــهنقصــیدرچنیــنانتشــاراطالعــاتدیــدهشــدهاســتبــهنهادهــایتدارکاتــیفرصــتدادهشــدهاســتتــابــه

تیــماطمیناندهــیبــرایتجزیــهوتحلیــلاطالعــاتاضافــیبدهــد.
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2. 4 پروژه های انتخاب شده

درابتــدا،20پــروژهزیربنایــیبــرایدوراولاطمیناندهــیپیشــنهادشــد؛امــاگــروهنهادهــایذیدخــلبــهعلــتمحدودیتهــایمالــی،ایــنتعــداد

رابــه8پــروژهکاهــشدادنــد14.

از8پروژهانتخابشده3پروژهمتعلقبهوزارتفوایدعامه،3پروژهبهوزارتاحیاوانکشافدهاتو2پروژهمربوطوزارتانرژیوآباست.

اینپروژههابرایتضمینتنوعازلحاظسکتورهایفرعی،انواعزیربناها،اندازهپروژههاومنابعمالیانتخابشدهاند.

محل8پروژهدرنقشهزیرنشاندادهشدهاستوجزئیاتآنهادرجدول)1(خالصهشدهاست.

نقشه1:موقعیتپروژهها

-صورتجلسه16و17گروهنهادهایذیدخل 14
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3 انتشار اطالعات

3. 1 خالصه اطالعات منترششده هر پروژه

تیــماطمیناندهــیبــراســاسچارچــوبانتشــاراطالعــاتابتــکارشــفافیتزیربنایــی،اطالعــاتمنترششــدهتوســطنهــادتدارکاتــیدربــاره8پــروژه

ــا ــه،تعامــلب ــزانتشــارفعاالن ــیشــاملســهپروســهمتامی ــکارشــفافیتزیربنای ــیکــردهاســت.چارچــوبانتشــاراطالعــاتابت انتخابشــدهراارزیاب

نهادهــایذیدخــلوانتشــاربنــابــردرخواســتاســت.

پــسازمعرفــیتیــماطمیناندهــیوارائــهگــزارشاولیــهبــهگــروهنهادهــایذیدخــل،تیــماطمیناندهــیرشوعبــهجمــعآوریاطالعــاتمنترششــده

کــرد.درابتــدا،تیــماطمیناندهــیکارخــودرابــاجســتجودروبســایتهایاینرتنتــیومنابــعآنالیــنبــرایجمــعآوریاطالعاتــیکــهفعاالنــهمنتــرش

شــدهاندآغــازکــرد؛درنتیجــه،ایــنتیــممتوجــهشــدکــهنهادهــایتدارکاتــیاکــراطالعــاتمــوردنیــازرامطابــقمعیارهــایانتشــاراطالعــاتابتــکار

شــفافیتزیربنایــیمنتــرشنکردهانــدوحتــیدربعضــیمــواردانتشــاراطالعاتــیراکــهطبــققوانیــننافــذهرضوریاســتنادیــدهگرفتهانــد.بــهطــور

ــروژهواطالعــات ــرایانتشــاراطالعــاتپ ــلدســرتسوکاربرپســندب ــدوبســایتکامــل،قاب ــیپروژههــایمنتخــبفاق مشــخص،ســهواحــدتدارکات

ــرایپروژههــایبستهشــدهبودنــد.وبســایتهایموجــودنهادهــایتدارکاتــیدررشایــطبســیاربــدیهســتند. قــراردادیوفاقــدبانــکمعلوماتــیب

ــهروزیکــیازایــنچالشهــااســت؛ازســویدیگــر، ــارهپروژههــا،تــدارکات،اطالعیههــاوگزارشهــایب ــهاطالعــاتکلیــدیدرب دسرتســیمحــدودب

وبســایتادارهتــدارکاتملــیازســال2015فعــالوبــهنحــویجایگزیــنوبســایتهاینهادهــایتدارکاتــیشــدهاســتکــهدرگذشــتهســاخته

.)ARDS(وادارهبازســازیوانکشــافافغانســتان)CMO(اداراتمدیریــتقــرارداد،)PPU(شــدهبودنــد؛یعنــیواحدهــایپالیسیســازیتــدارکات

ــداماز ــههیچک ــناســتک ــدهآنای ــامشــکلعم ــود؛ام ــادآوریشــدمواجــهب ــاالی ــامســائلمشــابهآنچــهدرب ــزب ــینی ــدارکاتمل وبســایتادارهت

ــود. ــاملمنیش ــدهاندراش ــراردادش ــاق ــازوی ــیآغ ــدارکاتمل ــیسادارهت ــشازتأس ــهپی ــیک ــهپروژههای ــوطب ــاتمرب اطالع

نهادهــایتدارکاتــیادعــامیکننــدکــهآنهــاحداقــلاطالعــاتمربــوطبــهدعــوتبــهآفرگشــاییواعــالمبرنــدهرامطابــقبــاقانــونتــدارکاتمنتــرش

کردهانــد؛امــادسرتســیبــهایــناطالعــاتبــرایتیــماطمیناندهــیبســیاردشــواربــود؛زیــرامعمــوالًپــسازامضــایقــراردادوتکمیــلرونــدداوطلبــی

ایــناطالعــاتازوبســایتنهــادتدارکاتــیحــذفمیشــود؛بنابرایــنتیــماطمیناندهــیمجبــورشــدتــابــهشــیوهانتشــاراطالعــاتبنــابــردرخواســت

)ReactiveDisclosure(متوســلشــودتــانهادهــایتدارکاتــی،اطالعــاتموجــودرابــهتیــماطمیناندهــیارائــهکننــدوآنهــانیــزپــسازتجزیــهو

تحلیــلاطالعــات،بــهویــژهیافتههایــیدربــارهانتشــارفعاالنــهداشــتهباشــند.

ــردرخواســتمنتــرششــده ــابنــاب ــهی درطــولپروســهاطمیناندهــی،تیــماطمیناندهــیجمعــاًبــرایمتــامپــروژهانتخابــیکــهاطالعاتشــانفعاالن

اســتتقریبــاًبــه1400ســندمرتبــطبــاپــروژهومکاتبــاتآندسرتســیپیــداکــرد.ایــنرقــملزومــاًارتبــاطومیــزانانتشــاراطالعــاتیادشــدهرادر

ســازگاریبــامقــرراتانتشــاراطالعــاتابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتاننشــانمنیدهــد؛بلکــهتنهــانشــاندهندهتعــداداســنادجمعآوریشــده

ــادومدتزمــان ــهتــالشزی ــهایــنتعــداداســنادنیــازب وبررسیشــدهتوســطتیــماطمیناندهــیدرطــولپروســهاطمیناندهــیاســت.دسرتســیب

طوالنــیدارد.تیــماطمیناندهــیبــادردســتداشــنیــکنامــهرســمیازرئیــسگــروهنهادهــایذیدخــلوتفاهمنامههــایامضاشــدهمیــانابتــکار

شــفافیتزیربنایــیافغانســتانونهادهــایتدارکاتــیوضعیــتاســتثناییداشــت؛حتــیبــاچنیــنوضعــینیــز،دسرتســیبــهایــناســناددرهــرکــدام

ازنهادهــایتدارکاتــیبــهطــورمتوســطبیــشازیــکمــاهزمــانرادربــرگرفــت.

جــدولزیــرتعــداداســنادمنترششــدهدربــارههــرکــدامازپروژههــارانشــانمیدهــدوهــرســندبــهمعنــییــکیــاچنــدورقاســتکــهبــراییــکهــدف

واحــدتولیــدشــدهاســت؛ماننــدیــکاعالمیــهداوطلبــیدریــکورقیــایــکقــراردادشــاملبیــشازیــکورق.
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جدول2:تعداداسناددرهرپروژهمشخصشدهاست.

شامره کد پروژهعنوان پروژه
تعداد اسنادی که به طور 
فعاالنه منترش شده است

تعداد اسنادی که بنا 
بر درخواست منترش 

شده است

< AFG / 42001119300پروژه رسک دوشی - پلخمری

AFG / 4203351198پروژه رسک کابل - لوگر

AFG / 4203379114پروژه رسک میدان هوایی قندهار

پروژه رسک روستایی ورس
 RRD / WB / ARAP / CHL / BMN / 036

/ C2 / 001
890

پروژه آبروها، دیوارهای استنادی و رسک روستایی سالنگ
 RRD / WB / ARAP / KBL / PRN / 055

/ C2 / 001
7105

پروژه رسک روستایی قریه خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه چال
 RRD / MOF / NRAP / NRHE / TKR /

080 / C1 / 001
7200

AFG / 41006618296پروژه بند کامل خان )فاز 3(

AFG / 410257595پروژه دیوار استنادی سنگی قریه قره هندو

خالصهایازاطالعاتمنترششدهتوسطنهادتدارکاتیبرایمتامپروژههایانتخابشده،شاملاسناددستهبندیشدهدرجدولزیراست.

جدول3:خالصهایازاطالعاتمنترششده

اسنادی که بنا بر درخواست منترش شده استاسنادی که به طور فعاالنه منترششده است

سند داوطلبی مانند درخواست پروپوزال RFP، درخواست قیمت RFQ و EOI و ابراز عالقه به 

داوطلبی
اسناد تخنیکی انجنیری

گزارش های پیرشفت پروژهاطالعیه برنده قرارداد

سوابق پرداخت

مکاتبات اداری پروژه و مستندات

3. 2  کامل  بودن اطالعات منترششده
یافتههــایتیــماطمیناندهــینشــانمیدهــدکــهانتشــاراطالعــاتدربــارهپروژههــایانتخابشــدهکامــلنیســتوفقــطتعــدادمحــدودیاز

مــواردبــراســاسمعیــاراطالعــاترهنمــودانتشــاراطالعــاتابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانفعاالنــهمنتــرششــدهاند.بــهطــورکلــی،نهادهــای

تدارکاتــیمعمــوالًفقــطاعــالنتــدارکات،تصمیمگیــریدرخصــوصبرنــدهومعلومــاتبرنــدهداوطلبــیرامنتــرشمیکننــدکــهطبــققانــونتــدارکات

افغانســتانالزامــیاســت.

بــرایتأییــدمعلومــاتمنترششــدهتوســطتیــماطمیناندهــی،رضوریبــودکــهانتشــاراطالعــاتبنــابــردرخواســتصــورتگیــردونهادهــایتدارکاتــی

ــد. ــماطمیناندهــیبگذارن ــارتی ــیمربوطــهمعلومــاترادراختی ــراســاستفاهمنامههــایامضاشــدهبیــنگــروهنهادهــایذیدخــلونهــادتدارکات ب

ــودسیســتممناســبفایلنــگوسیســتمهای ــزوجــوددارد.اکــرمشــکالتناشــیازنب ــردرخواســتنی ــاب ــهانتشــاربن ــوطب برخــیازمشــکالتمرب

مدیریــتاطالعــاتبــودهاســت.اســنادواطالعــاتبــهصــورتمناســبوامــنآرشــیونشــدهاســت.اکــرفایلهــاواســنادبــهدرســتیعالمتگــذاریو

شــامرهگذارینشــدهاندتــااســتفادهکنندهبتوانــدبــهراحتــیاطالعــاتمــوردنیــازراپیــداکنــد.حافظــهاداریدرنهــادتدارکاتــیضعیــفومدیریــت

اســناد/آرشــیوکامــالًابتدایــیاســت.تغییــروتبدیــلکارمنــداِنمســئول،ســوءمدیریــتراتشــدیدودسرتســیبــهاطالعــاترادشــوارووقتگیــرکــرده

اســت.

رهنمــودانتشــاراطالعــاتابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانانتشــارفعاالنــه63مــوردمعیــاراطالعــاتدرمراحــلقــراردادوپــروژهراالزامــیکــرده

اســت.انتشــارفعاالنــهشــاملاطالعــاتهمــهپروژههــاوقراردادهــایواجــدرشایــطدرمراحــلمشــخصدرطــولچرخــهســاختوســازمیشــودکــه

صاحبــانپروژههــاونهادهــایتدارکاتــیملــزمبــهانتشــارآنهســتند.اطالعــاتدرقالبــیواضــحوقابــلاســتفادهازطریــقیــکرســانهعمومــیمنتــرش
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میشــودکــهبــرایطیــفوســیعیازنهادهــایذیدخــلبــازوقابــلدســرتسباشــد15.درحــالحــارض،نهادهــایتدارکاتــیفقــطاطالعــاتمربــوطبــه

مرحلــهتــدارکاتوبرنــدهقــراردادرامنتــرشمیکننــد.

جدول4:معیارهایانتشاراطالعاتبهصورتفعاالنه16

اطالعات پروژه

پایان مرحله تکمیل پروژهپایان مرحله تشخیص و آمادگی پروژه

 تاریخ انتشار اطالعات1. 

روش های گزینش پروژه )پروژه چگونه انتخاب شده است(. 2

سکتور، سکتور فرعی. 3

عنوان پروژه. 4

موقعیت پروژه. 5

هدف پروژه. 6

7 .)Project Scope( محدوده پروژه

پیامدهای پروژه بر محیط زیست )در صورتی که قابل تطبیق باشد(. 8

پیامدهای پروژه بر زمین و مسکن )در صورتی که قابل تطبیق باشد(. 9

منابع متویل. 10

تاریخ منظوری بودجه پروژه. 11

ارزش تخمینی پروژه. 12

جزئیات متاس. 13

تاریخ انتشار اطالعات. 1

عنوان پروژه. 2

اداره تدارکاتی. 3

هزینه تکمیل پروژه. 4

تاریخ تکمیل. 5

6 .)Scope at Completion( هدف پروژه در موقع تکمیل

مراجعه تفتیش و گزارش ارزیابی )تفتیش داخلی و خارجی(. 7

اقدامات تأمین مصونیت )حوادث و تصادمات(. 8

جزئیات متاس. 9

 اطالعات قرارداد

در جریان تطبیق قرارداد در هر ۶ ماهپایان مرحله تدارکات / اعطای قرارداد

.CoST Guidance Note: 6, p1 -  15
-طرزالعملنرشاطالعاتابتکارشفافیتزیربناییافغانستان. 16
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 تاریخ انتشار اطالعات. 1

عنوان قرارداد. 2

اداره تدارکاتی. 3

4 .Procurement Proceeding(( مراحل تدارکاتی

نوع قرارداد. 5

نوع و مقدار تضمین آفر )درخواستی(. 6

تعداد داوطلبان. 7

نام قراردادی. 8

قیمت تخمینی. 9

قیمت قرارداد. 10

تاریخ اعالن تدارکات/ پروژه. 11

تاریخ اعطای قرارداد. 12

13 .)Contract Scope( محدوده قرارداد

تاریخ آغاز قرارداد. 14

نوع رسانه استفاده شده در اعالن تدارکات. 15

داوطلبی مجدد: تاریخ و دلیل آن. 16

جزئیات متاس. 17

تاریخ انتشار اطالعات. 1

عنوان قرارداد. 2

اداره تدارکاتی. 3

قراردادی و خدمات مشورتی. 4

تاریخ آغاز قرارداد. 5

مدت زمان قرارداد. 6

قیمت اصلی قرارداد. 7

حالت پیرشفت فیزیکی پروژه )٪(. 8

توضیح بخش های پروژه. 9

تغییرات در محدوده قرارداد با دالیل آن. 10

تأدیات صورت گرفته شده )پیرشفت مالی(. 11

جزئیات فسخ قرارداد در صورتی که مطالبه گردیده باشد. 12

موضوعات مورد منازعه و حاالت آن. 13

اقدامات تأمین مصونیت کارگران )حوادث و تصادمات(. 14

جزئیات متاس. 15

تکمیل قرارداد

تاریخ انتشار اطالعات. 1

عنوان قرارداد. 2

اداره تدارکاتی. 3

تعدیل قیمت. 4

تغییرات در میعاد قرارداد. 5

تغییرات در محدوده قرارداد. 6

دالیل تغییرات قیمت/ارزش قرارداد. 7

دالیل تغییرات در محدوده و تغییرات در میعاد تکمیل قرارداد. 8

جزئیات متاسط. 9

رهنمــودانتشــاراطالعــاتابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانانتشــاِربنــابــردرخواســت27مــوردمعیــاراطالعــاتراالزامــیمیکنــد.انتشــاربنــا

بــردرخواســتشــاملاطالعــاتاضافــیمیشــودکــهصاحبــانپروژههــاونهادهــایتدارکاتــیمجازنــددرهــرزمانــیآنرامنتــرشکننــدومکلفانــد

اطالعــاتمربــوطبــهآنهــارابنــابــردرخواســتدراختیــارهــرفــردیــاســازمانواجــدرشایــطبگذارنــد.انتشــاربنــابــردرخواســتمســتلزمدردســرتس

گذاشــناطالعــاتاضافــیبــهطــرفدرخواســتدهندهبــهصــورتقابــلاســتفادهدریــکمــکانقابــلدسرتســیوتحــترشایــطمشــخصاســت17.

.P01,6:راهنام- 17
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جدول5:مواردمعیاریاطالعاتبرایانتشاراطالعاتبنابردرخواست18

اطالعات پروژه

تکمیل پروژهشناسایی و آماده سازی

برنامه و بودجه چند ساله. 1

معلومات مخترص درباره پروژه و یا مطالعه امکان سنجی. 2

ارزیابی پیامدها آن بر محیط زیست. 3

پالن اسکان مجدد و جربان خسارت. 4

منسوبین پروژه و نقش  آن ها. 5

توافقات مالی. 6

پالن تدارکاتی. 7

تصمیم منظوری پروژه. 8

گزارش پیرشفت تطبیق. 9

تصمیم تعدیل بودجه. 10

گزارش تکمیل پروژه. 11

گزارش ارزیابی پروژه. 12

گزارش تفتیش فنی. 13

گزارش تفتیش مالی. 14

اطالعات قرارداد

قراردادتدارکات

منسوبین قرارداد و نقش  آنان. 15

روش خرید. 16

اسناد داوطلبی. 17

نتایج ارزیابی داوطلبی. 18

گزارش طرح ریزی پروژه. 19

رشایط و توافقنامه قرارداد. 20

ثبت نام و مالکیت رشکت ها. 21

مشخصات و نقش ها. 22

تکمیل قرارداد

لیست تفاوت ها، تغییرات و تعدیالت. 23

لیست افزایش. 24

گزارش تضمین کیفیت. 25

اسناد پرداخت و یا تصدیق نامه های پرداخت. 26

تعدیالت قرارداد. 27

ــر ــاب ــهوانتشــاربن ــرایانتشــارفعاالن ــفب ــیدوچکلیســتمختل ــماطمینانده ــایانتخابشــده،تی ــاتدرپروژهه ــیســطحانتشــاراطالع ــرایارزیاب ب

درخواســترابــراســاسمــواردمعیــاراطالعاتــیرهنمــودانتشــاراطالعاتابتکارشــفافیتزیربناییافغانســتانتهیهکردوســپساطالعاتمنترششــدهتوســط

ــرایــنچکلیســتهابررســیوتحلیــلشــد.تیــماطمیناندهــیمشــخصکــردکــههیچکــدامازنهادهــایتدارکاتــیبیــشاز50 نهــادتدارکاتــیدربراب

درصــدازاطالعــاتمــوردنیــازراطبــقالزامــاتابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانفعاالنــهمنتــرشنکــردهاســت.پــروژهراهســازیروســتاییدرقریــهخواجــه

بنــایوالیــتتخــاربیشــرتیندرصــد)48%(رادرانتشــارفعاالنــهبــهدســتآوردهاســت.ایــنپــروژهازطریــق9شــورایانکشــافمحلــی)CDCs(مختلــفاجــرا

شــدهاســت؛بنابرایــناطالعــاتبــهراحتــیدردســرتسجوامــعبــودوبیشــرتاطالعــاتکلیــدیدرســطحمحلــیمنتــرششــدهاند؛بــاایــنحــال،بــهنظــر

منیرســداطالعــاتدربــارهچنیــنپروژههایــیدرســطحملــینیــزمنتــرششــوند.پــروژهرسکدوشــی-پلخمــریوپــروژهدیــواراســتنادیســنگیکمرتیــن

P.15, CoST Afghanistan Disclosure Manual  18
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میــزانانتشــارفعاالنــهاطالعــاتراداشــتهاند.علــتایــندرصــدکــمدرانتشــارفعاالنــهایــناســتکــهبرخــیازمــواردمعیــاراطالعــاتکلیــدیشــاملتخمیــن

هزینــه،تعــدادرشکتهــایرشکتکننــدهدرداوطلبــیومحــدودهکارایــنپروژههــادرطــولمرحلــهتــدارکاتواعطــایقــراردادبــهعمــوممنتــرشنشــدهاســت؛

درصورتــیکــهطبــقمعیــارانتشــاراطالعــاتابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانایــنامــررضوریاســت.درصــداطالعاتــیکهدرمقایســهبــااینمعیــار،به

طــورفعاالنــهوبنــابــردرخواســتبــرایهــریــکازپروژههــامنتــرششــدهانددرشــکلزیــرنشــاندادهشــدهاســت.
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منودار2:درصدانتشارواقعیدرمقابلمواردمعیاراطالعاتابتکارشفافیتزیربنایی

افــزونبــربررســیانتشــاراطالعــاتدرســطحپــروژه،ارزیابــیانتشــاراطالعــاتدریــکنهــادتدارکاتــی،یــکتصویــرلحظــهایازعملکــردمقایســهایرا

فراهــممیکنــد؛بدیــنترتیــبشــکلزیــرنشــاندهندهعملکــردانتشــاراطالعــاتهــرنهــادتدارکاتــیاســتکــهدرصــدیازآنبــهعنــواناوســطانتشــار

کلــیاطالعــاتدرمتــامپــروژهتحــتیــکنهــادتدارکاتــیاســتخراجشــدهاســت؛چنانچــهدرشــکل2نشــاندادهشــدهاســت.

بــرایمقایســهنهادهــایتدارکاتــیوبــراســاساطالعــاتاز8 پــروژه کــه اطالعــات آن تجزیــه و تحلیــل خواهنــدشــد،وزارتاحیــاوانکشــافدهــاتبــا

انتشــار29%ازمــواردمعیــاراطالعــاتبــهصــورتفعاالنــهوانتشــار80%اطالعــاتبنــابــردرخواســت،درصــدراســت.وزارتفوایــدعامــه25%مــواردمعیــار

اطالعــاترابــهصــورتفعاالنــهو62%اطالعــاترابنــابــردرخواســتمنتــرشکــردهاســتوازلحــاظعملکــردانتشــاراطالعــاتدرجایــگاهســوماســت.
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میزانپوششاطالعاتمنترششدهتوسطتیماطمیناندهیبهعنوانیکنگرانیمشخصشدهاست.اکرنهادهایتدارکاتیتنهابهیککانال

رســانهای)ابــزارارتباطــیورســانهایخودشــان(بــرایاطالعرســانیوانتشــاراطالعــاتاتــکامیکننــد؛اینگونــهانتشــار،جریــانرســانههایمختلــف

وجامــعراپوشــشمنیدهــد.بــهعنــوانمثــال،پــروژهراهســازیروســتاییدرولســوالیچــالوالیــتتخــاربــه9شــورایانکشــافیمحلــیدر9مرحلــه

اعطــاشــد.انتشــاراطالعــاتدربــارهایــنپــروژهمحــدودبــهجوامــعمحلــیاســتوشــاملمراکــزاجتامعــی/مذهبــیماننــدمســاجدمیشــود.درمقابــل

درپــروژهدیــواراســتنادیســنگیقریــهقــرههنــدو،جوامــعمحلــیبــهطــورگســرتدهایدرمرحلــهاولیــهازپــروژهبیخــربنگــهداشــتهشــدهاند.مناینــده

ــهتیــماطمیناندهــیتأییــدکــردکــهجامعــهوجمعیــتروســتاییآنهــاازمرحلــهتــدارکاتآگاهنبودهانــدودرطــولآمادهســازی ــهقــرههنــدوب قری

پــروژهدیدگاههــایآنهــاپرســیدهنشــدهاســت؛ایــنموضــوعدرنهایــتمنجــربــهجنجــالمهمــیدرمرحلــهپــسازســاختوســاز،شــدهاســت19.

انتشاراطالعاتاولیهدربارهپروژهراهسازیروستاییدرولسوالیسالنگتوسطوزارتاحیاوانکشافدهات

ــد ــماطمیناندهــیهمــکاریکردهان ــاتی ــهاطالعــاتدرخواستشــدهب ــاارائ ــهب ــیک ــدازهمــهنهادهــایتدارکات ــردرخواســتبای ــاب ــارهانتشــاربن درب

سپاســگزاریکــرد.مقامــاتوزارتانــرژیوآب،مایــلبــهارائــههیچگونــهاطالعاتــینبودنــد؛زیــراتفاهمنامــهایبــاآنهــاامضــانشــدهبــود.ایــنمشــکل

پــسازامضــایتفاهمنامــهدر25فــربوری2018بیــنوزارتانــرژیوآبوابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانبــهرسعــتحــلشــد.وزارتفوایــدعامــه

نیــزهمــکاربــود؛ولــیاطالعــاتواســنادآنــانمرتــبنبــودوبــرایتیــماطمیناندهــیبســیاردشــواربــودکــهبــهرسعــتوبــهراحتــیبــهمعلومــاتمــورد

نیــازدسرتســیپیــداکنــد.وزارتاحیــاوانکشــافدهــاتبیــشازهمــهبــاتیــمهمــکاریکــرد.سیســتممدیریــتاســناد،نظــموترتیــباســنادآنهــابهــرت

ازدیگــرانبــود.

3. 3 دقت اطالعات منترششده

بــهطــورکلــی،اطالعــاتمنترششــدهدربــارهپروژههــادقیــقاســت؛بــاایــنحــالبخشــیازاختالفــاتویــاتفاوتهایــیکــهتوســطتیــماطمیناندهــی

مشــاهدهشــدهاســتدربخــشبعــدیایــنگــزارشبــهعنــوانمســائلخــاصیــاعلتهــاینگرانــیمطــرحخواهــدشــد.تیــماطمیناندهــیاطالعاتــی

راکــهازســوینهادهــایتدارکاتــیفراهــمشــدهاســتازطریــقمنابــعدیگــرماننــدقراردادیهــاومــردممحــلتصدیــقکــردهاســت.افــزونبــرایــن،

ــت ــدصح ــرایتأیی ــیب ــایحکومت ــایتهاینهاده ــاازوبس ــاالنهواعالمیهه ــزارشس ــی،گ ــالنتدارکات ــی،پ ــهمل ــلبودج ــاتازقبی ــرتاطالع بیش

اطالعــاتمنتــرشهبــهدســتآمــدهاســت.

- مصاحبه با خان محمد، مناینده قریه قره هندو  19



اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی 

24

3. 4 گردش اطالعات

ــت ــطححکوم ــهس ــزیب ــتمرک ــطححکوم ــاتازس ــازیاطالع ــیرشیکس ــه،یعن ــیواداراتزیرمجموع ــایتدارکات ــننهاده ــاتبی ــردشاطالع گ

Scopingمحلــیومــردممحــلتوســطتیــماطمیناندهــیارزیابــیشــدهاســت.ایــنموضــوعبــهطــورگســرتدهدرمطالعــههدفگــذاریافغانســتان

Afghanistanابتــکارشــفافیتزیربنایــیبررســیشــدهاســتوبــهصــورتمعقــولتوســطدیدگاههــادربــارهنیــازبــهاطالعــاتواســتفادهازاطالعــات

درچهــارســتونســکتورعامــه،ســکتورخصوصــی،متویلکننــدگانونهادهــایســازمانملــلوجامعــهمدنــیبــامثــالنشــاندادهشــدهاســت.وقتــی

پــایســکتورعامــهدرمیــانباشــد،گــردشاطالعــاتدرجایــیکــهاشــرتاکاطالعــاتبیــنســازمانهایحکومتــیدرســطحعمــودیوافقــینیــاز

اســت،اهمیــتحیاتــیخواهــدیافــت20.

چنیــنوضعیتــیدربــارهپروســهاطمیناندهــیازپروژههــایانتخابشــدهنیــزمشــاهدهشــدهاســت.درپــروژهرسکدوشــی-پلخمــری،نقــشریاســتفوایــدعامه

والیتــی)PWD(تضعیــفشــدهاســتوایــنپــروژهبــهطــورمســتقیمتوســطوزارتفوایــدعامــهدرکابــلادارهمیشــد.یکــیازمقامــاتریاســتفوایدعامــهوالیت

بغــالنبــهتیــمگفتــهاســتکــهتیــمآنهــاازطریــقوزارتفوایــدعامــهازمرحلــهآمادهســازیوتــدارکاتاطــالعدادهنشــدهاســتکــهچــهوقــتوچهکســیرسوی

پــروژهراانجــامدادهاســت،قــراردادیچــهکســیبــودهاســتوچــهکســیازآننظــارتمیکــردهاســت.بعدهــاوقتــیقــراردادیبهمحلاعزامشــدهاســتریاســت

فوایــدعامــه،اطالعــاتبســیارمحــدودیدریافــتکــردهاســتوحتــیدرافتتــاحکارســاختوســازرشکــتنکــردهاســت.افــزونبــرایــن،وزارتفوایــدعامــههیــچ

ســندتخنیکــیمربــوطبــهپــروژهرابــهاشــرتاکمنیگــذاردوایــنامــرنقــشنظارتــیریاســتفوایــدعامــهرامحــدودمیکنــد.دراینپــروژه،رشکــتمشــاوردرامور

نظــارتآنمســتقیامًبــاوزارتخانــهتعامــلمیکــردهاســت21.ادعاهــایمشــابهتوســطمقامــاتریاســتهایوالیتــیدربــارهپروژههــایدیگرنیزمطرحشــدهاســت.

4 شفافیت و اطمینان دهی

ــه ــهب ــلازاینک ــیقب ــدهحت ــایانتخابش ــراردادپروژهه ــرایق ــیواج ــتداوطلب ــانمدیری ــفافیترادرجری ــیش ــماطمینانده ــنبخــش،تی درای

ــردازدبررســیکــردهاســت. ــتســاختوســازبپ ــتکیفی ــهوســپسمدیری ــشهزین ــان،افزای ــشزم ــنپروژههــاازلحــاظافزای ــیای ارزیاب

4. 1 مدیریت داوطلبی

ایــنارزیابــینشــانمیدهــدکــهاکــرپــروژههــایانتخــابشــدهبــانگرانــیهــایبالقــوهدرمدیریــتداوطلبــیمواجــهانــد.ایــنموضوعــاتشــامل

داوطلبــیمنصفانــه،رقابــتازاد،تصمیــمگیــریهــایاعطــایقــرارداد،نظــارتومدیریــتقــراردادهــامــیباشــدکــهبــررویشــفافیتپروســهتاثیــر

گذاشــتهاســت.حتــیدربســیارازمــوارد،قانــونوطرزالعمــلتــدارکاتیــابــهصــورتعمــدییــاغیــرعمــدیبــهوضــوحنادیــدهگرفتــهشــدهاســت.

مــدتزمــانداوطلبــینیــزیکــیازموضوعــاتنگــرانکننــدهبــودهاســت.مــدتداوطلبــیبــهصــورتروشــنموضوعــاتتهیــهوســایلکار،کاالهــاو

خدمــاتدرمراحــلتــدارکاتتعریــفشــدهاســت.امــامــدتداوطلبــیدرپــروژههــایانتخــابشــدهبیــشازحــدزمــاناســتوحتــیدربســیاریاز

مــواردبــهیــکســالطــولکشــیدهاســت.حــداوســطمــدتزمــانداوطلبــیپــروژههــایانتخــابشــدهحــدوددهمــا)9.75(اســت.منــودارپاییــن

میــزانمــدتزمــانداوطلبــیپــروژههــارانشــانمیدهــد.
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4. 1. 1فاز سوم پروژه تدارکات بند کنرتل سیل کامل خان

پــروژهاعــامربنــدکــاملخــانبــررویدریــایهلمنــددرجنوبغــربافغانســتاندرولســوالیچهــاربرجــکوالیتنیمــروزبرنامهریزیشــدهبــود.کاراینپــروژه35

ســالپیــشدردورانریاســتجمهــوریمحمــدداوودخــانآغــازشــدهبــود؛امــاایــنپــروژهپــسازمــرگاودرســال1978بــهحالــتتعلیــقدرآمــد.کارایــنپــروژه

درســال2010ازرسگرفتــهشــدوفــازاولودومآنبــهترتیــبدرســالهای2012و2015تکمیــلوســاختفــازســومایــنپــروژهدراپریل2017افتتاحشــد22.

دامنهساختفازسومپروژهبندکاملخانشاملمواردزیراست:

انطباقوساختوساز/تأمینبندکاملخان- 

بندکنرتلووییر)بندیکهسطحآبراباالمیبرد(- 

نیروگاه- 

آبروها- 

طرحانکشافآبیاری- 

طرحراهاندازیمخزن- 

صاحــبپــروژهوزارتانــرژیوآباســتودرابتــدا،هزینــهپــروژهبــهمبلــغ78،035،813.28دالــرودورهســاخت42مــاهبــرآوردشــدهاســت.هــدف

ــق4 ــگاواتازطری ــاظرفیــت9م ــرقب ــدب ــیوتولی ــنزراعت ــارزمی ــاری150،500هکت ــار،آبی ــروژه،کنــرتلریســکســیلهایفاجعهب ــنپ ــیای اصل

توربیــناســت.تدارکاتایــنپــروژهطبــقاصــولداوطلبــیرقابتــیبیناملللــیمحــدود)LICB(انجــامشــدهاســتکــهبــارشوعازجــون2016تــامــارچ

2017تقریبــا10ًمــاهطــولکشــیدهاســت.چالشهــایبســیاریدرجریــانتــدارکاتبــروزکــردهوابهاماتــیمشــخصشــدهاســتکــهمنجــربــهطــرح

ــهتــدارکاتپــروژهراکــهتوســطنهــادتدارکاتــیدردســرتسگذاشــتهشــده نگرانیهــایبالقــوهمیشــود.تیــماطمیناندهــیمتــاماســنادمربــوطب

بــودبررســیوتدقیــقکــردهاســت.برخــیمســائلمربــوطبــهتــدارکاتایــنپــروژهدرجریــانپروســهاطمیناندهــیشناســاییشــدهاند.

تــدارکاتپــسازیــکفرمــانریاســتجمهــوریدر25جنــوری2016رشوعشــدوچهــارنفــرازاعضــابــهترکیــهاعــزامشــدندتــارشکتهــایواجــد

رشایــطبــرایرشکــتدرپروســهداوطلبــیراانتخــابکننــد.ایــنکمیتــه7رشکــترامعرفــیکــرد.پــسازبازبینــی7رشکــت،5رشکــتواجــدرشایــط

ــدمناقصــه ــاحضــوردررون ــتب ــت4رشک ــد.درنهای ــادرش ــون2016ص ــنادمناقصــهدر7ج ــدندواس ــوتش ــیدع ــهداوطلب ــدندوب ــناختهش ش

ــوری ــد.جن ــهکردن ــایخــودرادر25جــون2016ارائ پروپوزاله

جدول6:فهرسترشکتهاینامزدبرایرشکتدرمناقصهبندکاملخان

وضعیت اشرتاککشورنام رشکتشامره
1 GOCAYشارت لیست نشدترکیهرشکت ساختامنی

2EREN INSAAT TIC. VE SAN. LTD STIاشرتاک کردترکیه

3CEIL OZGURشارت لیست نشدترکیه

4
 PIMTEK Cons. Sarol Project Man and Asia Bana Construction Company,

JV
اشرتاک کردترکیه و افغانستان

5YUKSEL and MMC JVاشرتاک کردترکیه و افغانستان

6
 Duyes Construction Company, Eser Construction Company, and CAN

Construction Company
شارت لیست نشدترکیه

7ZHERSU )ZIIC(اشرتاک کردقزاقستان

دربررســیاولیــهداوطلبــی،3داوطلــباز4داوطلــب،بــرایبررســیمفصــلتوســطکمیتــهارزیابــیقابــلقبــولدانســتهشــد.ZIIC(ZHERSU(ازفهرســت

ارزیابــیبیشــرتحــذفشــد؛زیــراپروپــوزالآنهــاامضــانشــدهبــودوفاقــداعتبــاربــود.کمیتــهارزیابــیداوطلبهــا،نتیجهگیــریکــردکــهآفرهــای3داوطلــب

PIMTEK،AsiaBanaوSAROLJVارزیابــیشــودوتوصیــهکــردکــهقــراردادبــهداوطلبــیاعطــاشــودکــهپایینتریــنقیمــتراپیشــنهادکــردهاســت.

-گزارشمخترصدربارهپروژهکنرتلسیلکاملخان،وزارتانرژیوآب 22
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جدول7:فهرستداوطلبانوقیمتپیشنهاداتبرایبندکاملخان

ارزیابی قیمت پیشنهاد قیمتکشورپیشنهادکنندهشامره رنک

1Asia Bana, PIMTEK and SAROL JV78،777،387.13ترکیه و افغانستان$

2EREN INSAAT & New Paiman JV83،264،569.24ترکیه و افغانستان $

3YUKSEL94،301،303.00ترکیه و افغانستان $

4ZHERSU )ZIIC( Group of Companies98,972,609.29$قزاقستان

درطولارزیابی،کاستیهاییدرهمهپیشنهاداتکشفشد.پیشنهادYUKSELبهدالیلزیرواجدرشایطشناختهنشد:

خــطاعتبــاریدرتاریــختســلیمیپیشــنهادمعتــربنبــود،موقعیــتمالــیآننشــاندهندهعــدمســودآوریدرســهســالگذشــتهبــود،بــهدرخواســت

اســنادتفتیــشپاســخنــدادهبودنــدوتجربــهمرتبــطوصالحیــتکارمنــدانآنمشــخصنشــدهبــود.

پیشنهادERENوNewPaimanJVداراینواقصزیربود:

ERENبــهعنــوانیــکرشکــتواحــدواجــدرشایــطبــود؛درحالــیکــهیــکپیشــنهادمشــرتکبــارشکــتســاختامنیNewPaimanارائــهکــردهبــود.در

لیســتاحجــامکاریاشــتباهاتمحاســباتیوجــودداشــتکــهاصــالحآنباعــثافزایــشدرقیمــتپیشــنهادشــدورشکــتقیمــتاصالحشــدهراقبــول

ERENنکــرد.مطابــقمــاده31.2ســنددعــوتبــهداوطلبــی،اگــرپیشــنهاددهندهاصــالحاشــتباهاتراردکنــد،پیشــنهادآنبایــدردشــود.موقعیتمالــی

درســهســالگذشــتههیــچســودآوریرانشــانمنــیداد.درنهایــت،درخصــوصپیشــنهادبرنــده،دربخــشرشایــط»تجــاربمشــخص«،پیشــنهاددهنده،

تصدیقنامــهامتــامپــروژهپیشــنهادیراارائــهکــرد؛امــاجســتجودراینرتنــتتوســطکمیتــههیــچنشــانهایازچنیــنپــروژهتکمیــلشــدهرانیافــت.

الزمبــهیــادآوریاســتکــهاطالعــاتبــاالازگــزارشارزیابــیپیشــنهاداتاســتخراجشــدهاســت.تیــماطمیناندهــیایــنپیشــنهاداترابررســینکــرده

ویــاپیشــنهاداترادرمقابــلگــزارشارزیابــیمقایســهنکــردهاســت؛زیــراپیشــنهادات)اســنادپروپوزالهــا(توســطنهــادتدارکاتــیمنتــرشنشــدهاســت.

یافتههایتیماطمیناندهیدربارهپروسهمدیریتمناقصهباعثبروزبرخیابهاماتونگرانیهایبالقوهشدهاستکهبهرشحزیراست:

بــرایتــدارکاتپــروژهبنــدکــاملخــان،روشداوطلبــیرقابتــیبیناملللــیمحــدود)LICB(تعییــنووزارتانــرژیوآبروشهــایداوطلبــیمنبــعواحد،. 1

داوطلبــیرقابتــیبیناملللــیمحــدودیــابــازرابــهکمیســیونتــدارکاتملــی)NPC(پیشــنهاددادهبــود.تصمیــماســتفادهازروشتــدارکاتداوطلبــی

رقابتــیبیناملللــیمحــدودیــاLICBدرجلســهپنجــاهودومیــنکمیســیونتــدارکاتملــیاتخــاذشــدهبــود.تصمیــمشــامره28،1021مــی2016.

باتوجهبهفقره1ماده21طرزالعملتدارکات،روشتدارکاتمحدوددردوموردزیرمجازاست:

1(مشخصشودکهتدارکاتفقطمیتواندتوسطمنابعمحدود)حداکر5منبع(انجامشود.

2(وضعیــتغیرمنتظــرهیــاتأخیــردرپروســهتــدارکاتبــهعلــتتأخیــر،کوتاهــیوعــدمبرنامهریــزیمناســبازســویادارهوزمانــیکــهطــیمراحــلداوطلبــی

بــازعملــینباشــد23.

ســندتصمیمگیــریکمیســیونتــدارکاتملــیدربرگیرنــدهبحثهــاودالیــلانتخــابروشداوطلبــیرقابتــیبیناملللــیمحــدود)LICB(واینکــهچــراکمیســیون

تــدارکاتملــیروشداوطلبــیرقابتــیبیناملللــیبــاز)ICB(رادرنظــرنگرفتــهاســت،نیســت؛روشــیکــهســطحرقابــتراافزایــشدادهاســتوبــهرشکتهــای

بیشــرتیفرصــتمیدهــدکــهازهــرکشــوریبــهداوطلبــیپیشــنهادارائــهکننــد.دلیــلانتخــابروشداوطلبــیرقابتــیبیناملللــیمحــدود)LICB(مبهماســت.

طبــقفرمــان2155مــورخ25جنــوری2016دفــرتریاســتجمهــوری،4نفــرازاعضــایآنبــرایســفربــهترکیــهبــهمنظــورپیــداکــردنرشکتهــایواجــد. 2

رشایــطبــرایرشکــتدرپروســهمناقصــهپــروژهبنــدکــاملخــانمعرفــیشــدهبودنــد؛درنتیجــه،ایــنکمیتــه7رشکــت،6رشکــتازترکیــهو1رشکتازقزاقســتان

رامعرفــیکــردهاســتوپــسازبررســیاســنادظرفیــترشکتهــایمعرفیشــده،5رشکــتواجــدرشایــطانتخــابوبــرایپروســهداوطلبــیدعــوتشــدند.

،)LICB(بــاتوجــهبــهفقــره6مــاده21طرزالعمــلتــدارکات،»درصــورتانجــامتــدارکاتبــااســتفادهازروشداوطلبــیرقابتــیبیناملللــیمحــدود

-ماده21طرزالعملتدارکات. 23
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ــواندو ــککشــورمنیت ــهازی ــهنحــویک ــدب ــفشارتلیســتکن ــطراازکشــورهایمختل ــایواجــدرشای ــارشکته ــفاســتت ــادمســئولمکل نه

ــهداوطلبــیدعــوتکــرد.«24 ــدهراب رشکتکنن

ســؤالایــناســتکــهچــراترکیــهتنهــامنبــعبــرایمراجعــهبــهرشکتهــایواجــدرشایــطدرنظــرگرفتــهشــدهاســتوچــرابســیاریازرشکتهــایمعرفیشــده

ــروژهروشــن ــرایایــنپ ــرایــندلیــل،چرایــیانتخــابروشتــدارکاتداوطلبــیرقابتــیبیناملللــیمحــدود)LICB(ب رشکتهــایترکــیهســتند.افــزونب

نیســت؛زیــراایــنروش،تعــدادداوطلبــانرامحــدودمیکنــدوبــرمیــزانرقابــتتأثیــرمیگــذارد.

جلســهپنجــاهودومیــنکمیســیونتــدارکاتملــیدر28مــی2017،فیصلــهشــامره1021،وزارتانــرژیوآبرابــهاســتخدامیــکرشکــتمشــاور

بــراینظــارتبــراجــرایپــروژهبنــدکــاملخــانهدایــتدادهاســت.

طبــقمکتــوبشــامره9394صــادرهریاســتبودجــهوزارتمالیــهدر9مــی2017بودجــهایبــرایواحــدمدیریــتونظــارتبــرایاجــرایپــروژهبــر

اســاسدرخواســتوزارتانــرژیوآبکــهطــیمکتــوبشــامره39/22مــورخ15اپریــل2017اختصــاصدادهشــدهاســت.

بــهنظــرمیرســدوزارتانــرژیوآب،نیــتکمیســیونتــدارکاتملــیمبنــیبــراســتخدامیــکرشکــتمشــورتیبــراینظــارتبــرتطبیــقپــروژهرادنبــالنکــرده

ــهتخصــص ــراینظــارت،مجهــزب ــادرنظــرگرفــنواحــدمدیریــتونظــارتخــود،درحالــیکــهمعمــوالًیــکرشکــتقــویمشــورتیب اســت.ایــنوزارتب

ــود. ــتهمیش ــزرضوریپنداش ــروژهچالشبرانگی ــنپ ــرایچنی ــیب بینامللل

علــتاینکــهچــراوزارتانــرژیوآبدســتورالعملکمیســیونتــدارکاتملــیرادنبــالنکــردهاســتروشــننیســتوتیــماطمیناندهــینتوانســتهاســتتوضیــح

نهــادتدارکاتــیرابــهدســتآورد.

پــسازاعــالمتصمیــماعطــایقــراردادازســویوزارتانــرژیوآب،دومیــنپیشــنهاددهنده)ERENINSAATوNewPaimanJV(نامــهاعرتاضــیخــودرا. 3

درســتیــکروزپیــشازرخصتیهــایملــیایــامعیــداضحــیکــهدرآننگرانــیخــودرادرخصــوصاعــالمتصمیــماعطــایقــراردادابــرازکــرده،تقدیــمکــرده

اســت.بــاتوجــهبــهمــاده84طرزالعمــلتــدارکات،مــدتتقدیــماعــرتاضازروزاعــالناعطــایقــراردادتــا7روزدرنظــرگرفتــهشــدهاســت.

ایــناقــداموزارتانــرژیوآبزمــانرابــرایداوطلبــانناراضــیکــهقصــداعــرتاضدارنــد،محــدودمیکنــدوایــندرواقــعتضعیــفحقــوقداوطلبــانناموفــق

بــرایاعــرتاضاســت؛درحالــیکــهعیــداضحــیبــهطــورمعمــولبــهعنــوانرخصتیهــایرســمیبــهمــدتچهــارروزجشــنگرفتــهمیشــود.

4. 1. 2  تدارکات پروژه رسک دوشی - پلخمری

ایــنپــروژهدروالیــتبغــالنواقــعشــدهاســتکــهازدوشــیآغــازودرشــهرپلخمــری)مرکــزوالیــتبغــالن(پایــانمییابــد.طــولایــنرسکتقریبــا52ً

کیلومــرتاســتکــهبخشــیازجــادهحلقــویافغانســتاناســت.ایــنجــادههمچنیــنبــهعنــوانشــاهراهترانزیــتشــناختهمیشــودکــهپایتخــتکشــور

راازطریــقتونــلســالنگبــهکشــورهایآســیایمرکــزی)تاجیکســتان،ازبکســتانوترکمنســتان(پیونــدمیدهــد.

ــری ــروژهبازســازیرسکدوشــی-پلخم ــهپ ــنهزین ــرایتأمی ــکانکشــافاســالمی)IDB(قرضــهایب ــوریاســالمیافغانســتانازبان ــتجمه حکوم

ــراســت: ــتکــردهاســت.بازســازیشــاملکارهــایزی دریاف

ــیازرسککــهتوســطســیلآســیبدیدهاســت،بازســازیوعریضســازیرسکدر ــرداریســطحآســفالِتآســیبدیدهرسک،ســاختبخشهای الیهب

شــهرپلخمــری،ترمیــموســاختســازههایجــادهایجدیــدازقبیــلپلهــاوآبروهــا،نوســازیکــِفآســفالت،تزئیــننشــانههاوعالمتهــایرسکو

ــی. ــمتخلیهگاههــایجانب ترمی

ادارهبازســازیوانکشــافافغانســتان)ARDS(کــهبــهمنایندگــیوزارتفوایــدعامــه)کارفرمــا(عمــلمیکــرد،کارمناقصــهایــنپــروژهراپیــشبــرده

اســت.داوطلبــیبــرایکارهــایســاختامنیایــنپــروژهچندیــنبــارمجــدداًبرگــزارشــدوگزارشهــایارزیابــیداوطلبیهــابارهــابــاتغییــراتزیــادی

درنتایــج،تجدیدنظــرشــد.اولیــنمناقصــهدربیــنمــاهآگســت2008ومــاهمــی2009برگــزارشــد؛حتــیدراولیــندوره،کارســاختوســازبــرای

یــکبــاردیگــربــهمناقصــهگذاشــتهشــد.قــرارداداعطــاشــدوپــسازعملکــردنامطلــوبقــراردادی،قــراردادلغــووپــروژهدرســال2012مجــدداًبــه

مناقصــهگذاشــتهشــد.

-هامن. 24
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جدول8:دریکنگاه:مناقصهکارهایساختامنیرسکدوشی-پلخمری

برگزاری مجدد مناقصه در دسامرب 2011مناقصه ماه می 2008

تاریخ اعالم دعوت برای داوطلبی: 17 دسامرب 2011دور اول دعوت برای داوطلبی

هزینه تخمینی: 18,450,256$تاریخ اعالم دعوت برای داوطلبی: 19 می 2008

مدت تخمینی قرارداد: 15 ماههزینه تخمینی: $22,649,379

مهلت تقدیم پیشنهاد: 18 فربوری 2012مدت تخمینی قرارداد: 16 ماه

روش تدارکات: داوطلبی رقابتی بین املللیمهلت تقدیم پیشنهاد: 02 جوالی 2008

تعداد داوطلبان: 12روش تدارکات: داوطلبی رقابتی بین املللی

برنده داوطلبی: کنرسسیوم تجارتی اسالم، رشکت ساختامنی نبی زاده وردکتعداد داوطلبان: 15

Ghulam Rasul & Company )Pvt.( Limited )GRC( :برنده داوطلبی

برگزاری مجدد مناقصه در نوامرب 2008

تاریخ اعالم دعوت برای داوطلبی: 14 نوامرب 2008

هزینه تخمینی: $22,649,379

مدت تخمینی قرارداد: 16 ماه

مهلت تقدیم پیشنهاد: 28 دسامرب 2008

روش تدارکات: داوطلبی رقابتی بین املللی

تعداد داوطلبان: 10

برنده داوطلبی: ابتدا رشکت )Ghulam Rasul & Company )Pvt.( Limited )GRC توصیه شد، سپس در 

گزارش ارزیابی تجدیدنظر شده، رشکت سهامی محدوداملسئولیت AKMAL-K برای کسب این قرارداد توصیه 

شد و قرارداد با آن به امضا رسید.

مشاهداتتیماطمیناندهیازگزارشهایارزیابینشاندهندهتفاوتهایجدی،ارزیابینادرستوتغییراتناموجهزیراست:

گزارش ارزیابی داوطلبی ماه آگست 2008

 پانزده)15(داوطلبرشکتکردند.	

 2پیشــنهادواجــدرشایــطنبودنــد؛درحالــیکــه1۴پیشــنهادبــرایبررســیمفصــلپذیرفتــهشــدند.یکــیازآنهــاســعداللهخــانوبــرادران	

)SKB(بــودکــهتضــادمنافــعداشــت؛زیــراایــنرشکــتبــهعنــوانقــراردادیفرعــیرشکــتمشــورتیپــروژهمذکــوردخیــلبــود.علــتاینکــه

ایــنپیشــنهادعلیرغــمواجــدرشایــطنبــودنبــرایبررســیدقیــقدرنظــرگرفتــهشــدهبــودمشــخصنیســت؛زیــرامســئلهتضــادمنافــعبــه

وضــوحتوضیــحدادهنشــدهبــود.

	PROSIMAINTJVــدارشکــتســاختامنی ــراردادســفارششــدهاند.ابت ــرایاعطــایق ــنگــزارشب ــاوِتعی ــفدردوبخــشمتف ــبمختل 2داوطل

GhulamRasul&Company)Pvt(Limited)GRC(توصیــهشــدهبــود؛درحالــیکــهدربخــشآخــررشکــتZamraiAliAhmadzada

بــرایاعطــایقــراردادبــهایشــانســفارششــدهاند.

	رشکــتســاختامنیهیــوادوالواجــدرشایــطشــناختهشــدهبــود؛درحالــیکــهپیشــنهادآنبــامعیــاراوســطعایــدســاالنهکــهبایــد22میلیــوندالــر

باشــد،مطابقــتنــدارد.میانگیــنعایــدســاالنهرشکــتســاختامنیهیــوادوال1۴،۴80،000دالــرنشــاندادهشــدهاســت.

	بــامعیــاراوســطعایــدســاالنهمطابقــتنــدارد؛امــاواجــدرشایــطدانســتهشــدهاســتوتوصیــهشــدهاســتکــهبرنــدهقــراردادباشــد.اوســطعایــدGRC

ســاالنهGRC$16،716،786.00نشــاندادهشــدهاست.

	.بامتاممعیارهامطابقتدارد؛امابدونهیچدلیلمشخصیواجدرشایطدانستهنشدهاستPROSIMA
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جدول9:قیمتهایپیشنهادیدرمناقصهماهمی2008

ارزیابی قیمت پیشنهاد قیمتکشورپیشنهادکنندهشامره
1)SKB( 23,064,801.66$پاکستانسعدالله خان و برادران

2)ATCC( 17,630,880.09$تاجیکستانرشکت ساختامنی افغان - تاجیک

3AKMAL K 18,821,671.45$تاجیکستانرشکت ساختامنی

34,174,949.50$افغانستانرشکت ساختامنی هیوادوال4

5)ICRC( 16,494,798.50$افغانستانرشکت ساختامنی و رسک سازی الیاس ویس

6Ghulam Rasul & Company )Pvt( Limited )GRC(22,664,790.00$پاکستان

رشکت ساختامنی خلیل در رسمایه گذاری مشرتک با رشکت ساختامنی و گدام سازی 7

)KCC JV AG( افغانی - آملانی

20,600,990.75$افغانستان

8 Zamari Ali در رسمایه گذاری مشرتک با PRO SIMA INT رشکت ساختامنی

Ahmadzada

21,783,350.00$لبنان / افغانستان

9)ARP( 36,763,676.00$ایرانرشکت ساختامنی آبادراهان پارس

17,243,160.00$افغانستانرشکت ساختامنی شامل پامیر10

11Kam در رسمایه گذاری مشرتک باMNSC Co.  در رسمایه گذاری مشرتک با Unal Yapi18,869,515.00$ترکیه / افغانستان

12 Fayzدر رسمایه گذاری مشرتک با Kazitas 39,773,235.22$افغانستانرشکت ساختامنی

39,773,235.22$افغانستانرشکت ساخت و ساز ونکو امتیاز13

14)AACC( 23,489,022.00$افغانستانرشکت ساختامنی آرین آسیا

15AWCC در رسمایه گذاری مشرتک با NCC در رسمایه گذاری مشرتک با TSCC21,829,050.00$افغانستان

گزارش تجدیدنظر شده ارزیابی پیشنهادات در سپتامرب 2008

مشاهداتتیماطمیناندهیدربارهاینگزارشبهرشحزیراست:

	.6پیشنهاددربررسیمقدماتیغیرواجدرشایطتشخیصشدندو9پیشنهادبرایبررسیمفصلپذیرفتهشدند

	ــت ــهعل ــراتب ــنتغیی ــاوتاســت.ای ــاهآگســت2008متف ــیم ــزارشارزیاب ــهگ ــاتوجــهب ــرایبرخــیازپیشــنهاداتب ــاب ــیقیمته ارزیاب

ــدهاند. ــرش ــزارشتجدیدنظ ــرتدرگ ــاتبیش اصالح

	.اکنونعدممطابقتبارشایطتجربهگفتهشدهاستPROSIMAدلیلواجدرشایطنبودن

	.درایــنگــزارشتغییــرکــردهاســتو22,636,884.56$نشــاندادهشــدهاســتکــهآنرابــامعیــارمنطبــقمیکنــدGRCاوســطعایــدســاالنه

هیــچدلیــلموجهــیبــرایایــنتغییــرذکــرنشــدهاســت.

گزارش ارزیابی پیشنهادات جنوری 200۹

درپــیگــزارشتجدیدشــدهارزیابــیپیشــنهاداتســپتامرب2008،کارهــایســاختامنیدر1۴نوامــرب2008مجــدداًبــهمناقصــهگذاشــتهشــدهاســت

وتقدیــمپیشــنهاداتدر28دســامرب2008صــورتگرفتــهاســت.دلیــلمناقصــهمجــددایــنپــروژهروشــننیســت25.معیارهــایواجــدرشایــطبــودن

تنزیــلیافتــهاســتو10داوطلــبدرایــندورهرشکــتکردنــد.

	.5پیشنهاددربررسیمقدماتیغیرواجدرشایطتشخیصشدندو5پیشنهادبرایبررسیمفصلپذیرفتهشدند

	نازلتریــنپیشــنهادواجــدرشایــطشــناختهشــدوبــرایاعطــایقــراردادGRC.دربررســیمفصــل2پیشــنهادواجــدرشایــطشــناختهشــدند

ســفارششــد.

	.هرچندمعیارهایواجدرشایطبودنتنزیلیافت؛اماتعدادداوطلبانرشکتکنندهکمرتازدوراولبود

تیماطمیناندهیهیچسندینیافتکهبیانگردلیلداوطلبیمجددپروژهباشد. 25
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جدول10:قیمتهایپیشنهادیدرمناقصهمجددنوامرب2008

قیمت پیشنهادی ارزیابی شدهکشورپیشنهادکنندهشامره
1 ZAAZTCدر رسمایه گذاری مشرتک با Pro Sima INT 20,138,950.00$لبنان / افغانستان

2AKMAL-K 19,969,077.15$تاجیکستانرشکت محدوداملسئولیت

23,234,573.50$افغانستانرشکت رسک سازی کوریا - افغان3

4  ESSRدر رسمایه گذاری مشرتک باEser Nabizada Construction & Ind. Co. Inc. 

 SANAYI A.S.وTAAHHUTR 

20,350,553.00$افغانستان / ترکیه

5Korpu LLC 30,905,725.73$افغانستان / آذربایجانرشکت ساختامنی و رسک سازی هیوادوال در رسمایه گذاری مشرتک با

6Ghulam Rasul & Company )Pvt( Limited )GRC(23,427,679.00$پاکستان

7  Southرشکت ساختامنی و رسک سازی پرسان محمدنعیم در رسمایه گذاری مشرتک با

  Kam Constructionدر رسمایه گذاری مشرتک با Kazakhstan Building Mgt. Ltd

Company

25,230,810.00$افغانستان / قزاقستان

30,872,411.00$ایرانآبادراهان پارس8

9 FCEC27,949,860.00$افغانستانرشکت ساختامنی سیندریال در رسمایه گذاری مشرتک با

10BBICE 20,910,424.00$افغانستان / اوکراینرشکت ساختامنی فردوس جواد در رسمایه گذاری مشرتک با

ادارهبازســازیوانکشــافافغانســتانگــزارشارزیابــیپیشــنهاداترابررســیومشــاهداتخــودراازطریــقنامــهمــورخ31جنــوری2009بــهاشــرتاک

گذاشــت.مشــاهداتآنهــانشــانمیدهــدکــهبرخــیازنواقــصپیشــنهادتوصیــهشــدهاســتوپیشــنهادGRCنادیــدهگرفتــهشــدهاســتواولیــن

نازلتریــنپیشــنهاددهندهبــهدالیــلضعیــف،غیرواجــدرشایــطاعــالمشــدهاســت.ازبررســیومشــاهداتخدمــاتبازســازیوانکشــافافغانســتان،

میتــواننتیجــهگرفــتکــهادارهبازســازیوانکشــافافغانســتانخواســتاربازبینــیایــنبررســیشــدهاســت.ازایــنرو،کمیتــهارزیابــیپیشــنهادات،

آنپیشــنهاداترادوبــارهارزیابــیوگــزارشتجدیدنظــرشــدهرادرمــارچ2009عرضــهکــردهاســت.

گزارش تجدیدنظر شده ارزیابی پیشنهادات در مارچ 200۹

مشاهداتتیماطمیناندهیدربارهاینگزارشبهرشحزیراست:

	منطبــقبــارشایــطتجربــهکاریشــناختهشــد.مطابــقمکتــوبصــادرهوزارتمالیــهمکتــوبشــامره965۴2مــورخAKMAL-Kایــنبــارپیشــنهاد

1387/12/19واســنادضمیمــهبــرایوضاحــتموضــوع»اســناداصلــیتوســطپیشــنهاددهندهبــهوزارتمالیــهســپردهشــدهاســتکــهازســوی

ســفارتتاجیکســتانامضــاومهــرورســامًتأییــدشــدهاند«وتوســطآقــاینصیراحمــد،رئیــسخدمــاتبازســازیوانکشــافافغانســتانتصدیــق

شــدهاست26.

	،بــامتــاممعیارهــایواجــدرشایــطبــودنمطابقــتدارد؛بــاایــنحــال،دربخــشاوســطعایــدســاالنهAKMAL-Kبــاتوجــهبــهایــنگــزارشپیشــنهاد

کمیتــهارزیابــیاظهــارداشــتهاســتکــهپیشــنهاددهندهمعیــاراوســطعایــدســاالنهرابــرآوردهمیکنــدکــه22,472,108$نشــاندادهشــدهاســت؛

ــار ــیکمــرتازمعی ــهپروژههــایاجراشــدهتوســطپیشــنهاددهندهکــهدراســنادپیشــنهادذکــرشــدهاندحاکــیازآناســتکــهخیل ــاکلهزین ام

ــراســت. ــوندال تعیینشــده15میلی

	.نازلترینپیشنهادواجدرشایطشناختهوسفارششدکهبرندهقرارداداعالمشودAKMAL-K،درنتیجهارزیابیمجدد

گزارش تجدیدنظر شده ارزیابی پیشنهادات ماه مارچ 200۹

بــهدنبــالگــزارشارزیابــیپیشــنهاداتمــاهمــارچ2009وتوصیــهAKMAL-Kبــرایاعطــایقــرارداد،بانــکانکشــافاســالمی)IDB(،طــیفکــس

شــامره1232،اظهــارداشــتکــهوقتــیپیشــنهاددهندهپروژههایــیرابــاارزشکمــرتازمعیــارتعیینشــدهتطبیــقکــردهاســت،پــسچگونــهواجــد

رشایــطدانســتهشــدهاســتوبــرایاعطــایایــنقــراردادســفارششــدهاســت.درپاســخبــهبانــکانکشــافاســالمی،گــزارشارزیابــییــکبــاردیگــر

بــهصــورتزیــرتجدیــدشــد.

	.حذفشدAKMAL-Kنظرکمیتهارزیابیدربارهاوسطعایدساالنه

	.نازلترینپیشنهادواجدرشایطشناختهشدوتوصیهشدهاستکهقراردادبهویاعطاشودAKMAL-K

گــزارشارزیابــینســخهآخــریونهایــیشــدهاســتکــهبــراســاسآنقــرارداددرنهایــتبــهAKMAL-KLLCاعطــاشــدودر09آگســت2009بــه

-صورتجلسه،2مارچ2009،نشستدروزارتاقتصادبهریاستدکرتجلیلشمس،وزیراقتصاد. 26
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امضــارســید.چنــدمــاهبعــد،نارضایتــیوشــکایتازتأخیــرپیرشفــتکارهــایســاختامنیدروزارتفوایــدعامــهبــاالگرفــت.درجلســه11فــربوری

2010دروزارتفوایــدعامــه،عــدمظرفیــتAKMAL-K،نقــضرشایــطقــراردادتوســطقــراردادیبــهدلیــلگامشــنیــکقــراردادیفرعــیبــدون

موافقــترســمیرشکــتمشــاوروکارفرمــاوعــدموجــودکارکنــانوماشــینآالتیکــهرشکــتدراســنادپیشــنهادمعرفــیکــردهبــود،بــهعنــواندالیــل

ــوب ــد.مکت ــعچالشهــاراحــلوفصــلکن ــدامرسی ــااق ــاب ــتدادهشــدت ــاهمهل ــکم ــراردادیی ــهق ــانشــدند27.ب ــردراجــرایکاربی ــیتأخی اصل

ــودهاســت ــرارداد5درصــدب ــهAKMAL-Kاظهــارمــیداردکــهپیرشفــتکارپــسازگذشــت10مــاهازق ــدعامــهدر12جــون2010ب وزارتفوای

ــه ــیب ــوب،اخطــارنهای ــنمکت ــاهانجــامدهــد.درای ــدهراطــی6م ــد95درصــدکارهــایباقیامن ــهمیتوان ــدکــهچگون ــراردادیســؤالمیکن وازق

AKMAL-Kصــادرمیشــودتــاظــرفیــکهفتــهگامهــایالزمرابــرایبســیجمنابــعکافــیمــوردنیــازبــرایترسیــعکارهــابــردارد؛درغیــرآن،وزارت

گزینــهلغــوقــراردادرادرپیــشخواهــدگرفــت28.

مشــکلازســویقــراردادیحلنشــدهباقــیمانــدوآنهــانتوانســتندقناعــتوزارتفوایــدعامــهرابــهدســتآورنــدتــازمانــیکــهوزارتتصمیــمبــهلغــو

قــراردادبــاAKMAL-Kواعطــایپــروژهبــهقــراردادیدیگــرراگرفــت.درعیــنحــال،وزارتفوایــدعامــهشــکایاتیازســویمــردممحــلدربــارهعملکــرد

ــا ــودوادارهلــویڅارنوالــۍطــیحکــمشــامره522/533مــورخ1390/1/2۴خواســتارلغــوقــراردادب ضعیــفوآهســتهقــراردادیدریافــتکــردهب

ایــنقــراردادیشــدوتوصیــهکــردکــهقــراردادبــهرشکــتســاختامنیوحیداللــهبکتــاشســپردهشــودکــهمطابــقپروپــوزالخــود،گفتــهبــودپــروژهرا

یــکمیلیــوندالــرارزانتــرازقیمــتکنونــیقــراردادتطبیــقوازعملکــردخــودتضمیــنارائــهمیکنــدوپیشپرداخــتمنیخواهــدوپــروژهرامطابــق

برنامــهدرزمــانمناســببــهانجــاممیرســاند.ادارهعالــینظــارتومبــارزهبــافســادادارینیــزطــیمکتــوبشــامره۴18مــورخ1390/2/12پیشــنهاد

لــویڅارنوالــۍراتأییــدکــرد.وزارتفوایــدعامــهتصمیــملغــوقــراردادرابــاAKMAL-Kبــهاشــرتاکگذاشــتوتوصیهنامــهلــویڅارنوالــۍراطــی

مکتــوبشــامره130مــورخ06جــون2011بــهبانــکانکشــافاســالمیارســالکــرد.درپاســخ،بانــکانکشــافاســالمیهیچگونــهمخالفتــیبــالغــو

قــراردادبــاLLCAKMAL-Kنشــاننــدادهاســت؛امــابــاپیشــنهاداعطــایقــراردادبــهرشکــتســاختامنیوحیداللــهبکتــاشمخالفــتکــردواعــالم

کــردکــهایــنتوصیــهموجــهنیســت؛زیــراایــنامــربــارشایــطدســتورالعملهایبانــکانکشــافاســالمیمبنــیبــرالــزامبســنقــراردادمســتقیمیــا

فــورساکاونــتســازگارنیســتوعــالوهبــرایــن،رشکــتیادشــدهدرپروســهداوطلبــیکــهقبــالًبرگــزارشــدهبــوداشــرتاکنکــردهاســت.بانــکانکشــاف

اســالمیبــهوزارتفوایــدعامــهپیشــنهاددادکــهآنهــابــهترتیــببــادومیــنوســپسســومینودیگــرپیشــنهاددهندهنازلتریــنقیمــتمتــاسبگیرنــد

ــد،وزارتفوایــدعامــهبایــدروش ــاخیــر.اگــرآنهــاعالقهمنــدنبودن ــهایــنقــراردادعالقهمنــدهســتندی ــاآنهــاهنــوزهــمب ومشــخصکننــدکــهآی

»فــورساکاونــت«رادرنظــربگیــردکــهدرفقــره3.6.1دســتورالعملبانــکانکشــافاســالمیبــرایتــدارکاجنــاسوکارهــارشحدادهشــدهاســت29.

درآگســت2011،بانــکانکشــافاســالمیمکتوبــیازوزارتفوایــدعامــهدریافــتکــردهاســت30کــهتأییــدلغــوقــراردادبــاAKMAL-Kتوســطشــورای

ــوریکارواجــرایطــرح، ــرایرشوعف ــرانب ــوبآمــدهاســتکــهشــورایوزی ــنمکت ــرانجمهــوریاســالمیافغانســتانرااعــالممیکــرد31.درای وزی

توصیــهمیکنــدکــهوزارتفوایــدعامــهیکجــابــاواحــدهامهنگــیولجســتیکافغانســتان)ACLU(کــهتجربــهوتوانایــیتخنیکــیدرســاختوســاز

رسکدارد،کارکنــد.بــرایــناســاس،ایــنوزارتپیشــنهادمالــی31,564,249.50دالــریACLUکــهنیازمنــدبودجــهاضافــیبــودرادریافــت.درپاســخ

بــهایــندرخواســت،بانــکانکشــافاســالمیاعــالمکــردکــهاعطــایقــراردادبــهACLUغیــرقابــلقبــولاســتواظهــارداشــتکــهمقــدارپیشــنهادی

بســیارزیــاداســتوظرفیــتتحویــلکارازســویآنهــاروشــننیســت.بانــکانکشــافاســالمیاظهــارداشــتکــهوزارتفوایــدعامــههیــچاشــارهای

نکــردهاســتکــهآیــابــاپیشــنهاددهندهدوم،ســوموبعــدیهامنطــورکــهقبــالًازطــرفبانــکانکشــافاســالمیدرخواســتشــدهاســت،متــاسبرقــرار

شــدهاســتیــاخیــر.بانــکانکشــافاســالمیتأکیــدکــردهاســتکــهوزارتفوایــدعامــهبایــدتــدارکاتراازطریــقیــکقــراردادیجدیــد،ازراهمتــاس

بــادومیــن،ســومینوبــهترتیــبداوطلبــیبعــدیکــهنازلتریــنقیمــتراپیشــنهادکــردهاســت،انجــامدهــدودرغیــرآنصــورتکارهــایباقیامنــده

رادوبــارهبــهمناقصــهبگــذاردتــانازلتریــنپیشــنهادراکــهازنظــرتخنیکــیقابــلقبــولباشــد،بــهدســتآورنــد32.

بعــدازارصاربانــکانکشــافاســالمی،وزارتفوایــدعامــهبــهدومیــنپیشــنهاددهندهرتبهبنــدیشــده”GhulamRasul&Company“GRC((مراجعــه

کــرد.GRCپیشــنهادمالــیتجدیدنظــرشــدهرابــاذکــردالیــلافزایــشقیمــت-درمقایســهبــاپیشــنهادقبلــیخــود-ازقبیــلهزینــهمــوادســاختامنیو

تغییــراتشــدیدقیمــتارز،تقدیــمکــرد.بــهســومینپیشــنهادکنندهکــهقیمــتاولیــه30.9میلیــوندالــرراپیشــنهادکــردهبــود،مراجعــهصــورتنگرفــت.

وزارتفوایــدعامــهایــنموضــوعرایــکبــاردیگــربــهشــورایوزیــراناحالــهکــرد.شــورایوزیــرانازطریــقتأییدیــهمــورخ8آگســت2011،بــهوزارتفوایــد
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عامــهدســتوردادتــاطــرحپیشــنهادیفــورساکاونــتبانــکانکشــافاســالمی33رابپذیــرد.درپاســخ،بانــکانکشــافاســالمینظــرخــودرابــهاشــرتاک

گذاشــتکــهدروضعیــتفعلــیروشتــدارکاتفــورساکاونــتموجــهنیســت،عمدتــاًبــهدلیــلحجــمقابــلتوجــهکارهایــیباقیمانــدهکــهبایــداجراشــوند

)حــدود75%(؛بنابرایــن،بانــکانکشــافاســالمیبــهوزارتفوایــدعامــهتوصیــهکــردکــهکارهــایباقیمانــدهرامجــدداًبــهمناقصــهبگــذارد3۴؛درنتیجــه،

وزارتفوایــدعامــهمجــدداًدر16دســامرب2011بــابرگــزاریمناقصــهپیشــنهاداترادر18فــربوری2012دریافــتکــرد.

جدول11:قیمتپیشنهاداتدرمناقصهمجدددسامرب2011

ارزیابی قیمت پیشنهاد کشورپیشنهادکنندهشامره
قیمت

29,877,053.50$ترکیه / افغانستانAnt Insaat Madan Sanayi در رسمایه گذاری مشرتک با رشکت ساختامنی مسعود سلطانی1

38,572,360.00$ایرانرشکت آبادراهان پارس2

28,196,052.33$افغانستانرشکت تکنولوژیست ها3

16,859,662.00$پاکستان / افغانستانکنرسسیوم تجارت اسالم یکجا با رشکت ساختامنی نبی زاده وردک4

19,158,249.52$افغانستانرشکت رسک سازی و تولید مواد ساختامنی کاوار کارا5

17,406,222.00$افغانستانرشکت ساختامنی یونیک بیلدرز6

28,463,809.00$افغانستانرشکت ساختامنی مهندسی مرشق یکجا با رشکت ساختامنی جهان7

18,301,743.00$افغانستانرشکت ساختامنی بالل رفیع یکجا با رشکت ساختامنی عبدالرزاق8

9 Eser Nabizada Co.در رسمایه گذاری مشرتک باYahya Yousufi Land Builder & Engineer Co. 19,016,613.90$افغانستان

24,713,347.10$تاجیکستان / افغانستانرشکت ساختامنی ظاهر محمدی یکجا با رشکت ساختامنی نشنل10

11 BICBU Services LLC26,686,921.28$افغانستانرسمایه گذاری مشرتک عمران هولدینگ گروپ، غلغله گروپ و

19,499,169.80$افغانستانرشکت ساختامنی و راه سازی محمداجمل12

درایــندورمناقصــه12داوطلــبرشکــتکردنــد.6پیشــنهاددربررســیمقدماتــیغیــرواجــدرشایــطشــناختهشــدندو6پیشــنهادبــرایبررســیمفصــل

پذیرفتــهشــد.دربررســیمفصــل،تنهــاپیشــنهادارائهشــدهازســویکنرسســیومتجــارتاســالمیکجــابــارشکــتســاختامنینبــیزادهوردکواجــدرشایــط

شــناختهشــدودر26ســپتامرب2012قــراردادبــهایــنرشکــتاعطــاشــد.ارزیابــیپیشــنهاداتدرایــندورنیــززمــانزیــادیرادربــرگرفــت،ازاپریــل2012

تــاجــون2012وســهگــزارشارزیابــیمختلــفارائــهشــدند؛بــاایــنحــال،هیــچاشــتباهقابــلتوجــهویــاتغییردرایــنگزارشهاتشــخیصدادهنشــدهاســت.

4. 1. ۲. ۱ تدارکات خدمات مشاوره برای پروژه رسک دوشی - پلخمری

تــدارکخدمــاتمشــاورهایبــرایطراحــیمفصــلانجنیــری،مدیریــتپــروژهونظــارتبــرســاختوســازبــایــکمرحلــهمقدماتــیآغــازشــدکــهدرآن

8رشکــتمشــاورهایشارتلیســتشــدند.5رشکــتدر18اکتــرب2006پیشــنهاداتخــودرا)شــاملپیشــنهاداتتخنیکــیومالــی(ارائــهدادنــد.

جدول12:فهرسترشکتهایمنتخببرایخدماتمشاورهایرسکدوشی-پلخمری

وضعیت اشرتاککشوررشکتشامره

1Associated Consultancy Center Pvt. Ltd.اشرتاک کردپاکستان

2Development Design Consultants Ltd.اشرتاک کردبنگالدش

3Hi-Tech International Engineering PCاشرتاک کردافغانستان

اشرتاک کردایرانرشکت مشاوره دهی سپهر بسرت4

5PSF & Hohenstein Engineering and Consultingاشرتاک کردافغانستان و آملان

6ESER Consulting Engineering Inc.اشرتاک نکردترکیه

7UBM International United Consultants Inc.اشرتاک نکردترکیه

8Indus Associated Consultants Pvt. Ltd.اشرتاک نکردپاکستان

3رشکــتبــاکســبحداقــلمنــرهکامیابــی60واجــدرشایــطشــناختهشــدندوپیشــنهاداتمالیشــانبــرایارزیابــیمفصــلدرنظــرگرفتــهشــد.در

نتیجــه،بــراســاساســتفادهازروش70%و30%وزنبــهترتیــببــرایمنــراتتخنیکــیومالــی،Hi-TechInternationalEngineeringPCباالتریــن

منــرهترکیبــیرابــهدســتآوردوبــرایقــراردادخدمــاتمشــاورهســفارششــد.

-مکتوبشامرهMoPW،258بهIDB،تاریخ06سپتامرب2011. 33

-فکسشامرهAFG/28412040100موضوع:مناقصهمجدد،بانکانکشافاسالمی. 34
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جدول13:نتایجارزیابیپروپوزالخدماتمشاوره

شامره/ 

رتبه

منره قیمت پیشنهادیرشکت

تخنیکی

منره منره مالی

نهایی

1 Hi-Tech International Engineering PC )Afghanistan( & BETS

and SARM )Bangladesh(

$792,69092.5310094.77

2Development Design Consultants Ltd. )Bangladesh( & ICT Pvt.$1,439,35091.1655.0780.33

3 Associated Consultancy Center Pvt. Ltd. )Pakistan( & DAINICHI

)Japan(

$1,902,99089.6441.6575.25

4. 1. 3 پروژه دیوار استنادی سنگی قریه قره هندو در شهر تالقان

ایــنپــروژهدیــواراســتنادیســنگیدرقریــهقــرههنــدویوالیــتتخــارواقــعشــدهاســت.طــولتخمینــیایــندیــوار1500مــرتوبــرآوردهزینــهآن

34,701,750افغانــیاســت.تقدیــمپیشــنهاداتبــرایکارهــایســاختامنیایــنپــروژهدر9جنــوری2016آغــازشــد.از10رشکــتدریافتکننــدهســند

مناقصــه،5رشکــتزیــردرمناقصــهرشکــتکردنــد.

جدول14:فهرستداوطلبانرشکتکنندهدرمناقصه

ارزیابی قیمت پیشنهاد والیت / کشورپیشنهادکنندهشامره

قیمت

28,125,750 افغانیکابل، افغانستانرشکت ساختامنی سلطان افغان1

35,800,950 افغانیکابل، افغانستانبرند رشکت ساختامنی برند سوپر2

38,136,750 افغانیکابل، افغانستانرشکت ساختامنی اسپین دره3

40,948,650 افغانیکابل، افغانستانرشکت ساختامنی و تولید مواد ساختامنی عبدالله قربان4

40,991,100 افغانیکابل، افغانستانرشکت ساختامنی و رسک سازی عنرب کوه5

رشکتســاختامنیســلطانافغانورشکتســاختامنیاســپیندرهدربررســیاولیهپیشــنهاداتغیرواجدرشایطشــناختهشــدند.ســلطانافغانمتاممعیارهای

شایســتگیرابــهجــزاوســطعایــدســاالنهدرپنــجســالگذشــتهکــهبایــد30میلیــونافغانــیدرهــرســالباشــد،بــرآوردهمیکــر؛امــاحداکراوســطعایدســالیانه

ایــنرشکــت26میلیــونافغانــیبــودوایــنپیشــنهاددهندهتجربــهمشــابهیدرپنــجســالگذشــتهبــاارزش14.4میلیــونافغانــیداشــتهاســت؛امامعیــارقیمت

تجربــهمشــابه25میلیــونافغانــیبــودهاســت.دلیــلغیــرواجــدرشایــطبــودنســپیندرهایــناســتکــهایــنرشکــتتوانایــیمالــیخــودرا10میلیونافغانــیدر

صورتحســابمالــیخــودنشــاندادهاســتولیســتکارکنــانوتجهیــزاتکلیــدیراارائــهنکــردهاســت.ایــندورشکــتغیــرواجــدرشایــطشــناختهشــدند؛امــا

پیشــنهاداتآنهــابــرایبررســیمفصــلومقایســههزینههــامــوردتوجهقــرارگرفتنــد.درگــزارشارزیابی،پیشــنهادنازلتریــنقیمتبیــنواجدینرشایطازســوی

برنــدســوپراســتورشکــتافغــانســلطاننازلتریــنقیمــترادرمیــانهمــهپیشــنهاددهندگانرصفنظــرازواجــدیرشایــطارائــهکردهاســت.

پــسازارزیابــیپیشــنهادات،کمیتــهارزیابــیقــادرنبــودبــهطورمســتقلفقطیکپیشــنهادرابــرایاعطایقــراردادتوصیهکنــدوبنابراینتصمیــماعطایقــرارداد

بــهوزیــرانــرژیوآبمحــولشــد.درپاســخ،وزیــردســتورداد:»ازآنجــاکــهکارایــنپــروژهپیچیــدهنیســت؛بنابرایــن،بــاتوجــهبــهمنافــعملــی،قــراردادایــنپــروژه

بــاتوجــهبــهقانــونتــدارکاتبــاپیشــنهاددهندهنازلتریــنقیمــتمنعقــدمیگــردد.«بــرایــناســاس،رشکــتســاختوســازســلطانافغــانبــرایاعطــایقــرارداد

پیشــنهادشــد.پیشــنهاددهندهدومیــننازلتریــنقیمــت)BrandSuper(بــهنتیجــهارزیابــیاعــرتاضکــردووزیــردســتوردادتــاارزیابیپیشــنهاداتدوبــارهانجام

شــود.یــککمیتــهارزیابــیجدیــدتعییــنشــدونتیجــهارزیابــیهامننــدگــزارشارزیابــیاولبــود.کمیتــهدومنیــزقادرنشــدخــودشفقطیــکپیشــنهاددهندهرا

بــرایاعطــایقــراردادمعرفــیکنــدوایــنتصمیــمرابــهوزیــرواگــذارکــرد.وزیــرتوســطحکــمشــامره614مــورخ1395/2/12دســتوردادکــهاقدامــاتقانونــیبــر

اســاسدســتورقبلــیانجــامشــود.رسانجــامبــراســاسایــندســتور،قــراردادبــاواگــذاریبــهرشکــتســاختوســازســلطانافغــانبــهامضــارســید.

نگرانــیاصلــیدرتــدارکاتایــنپــروژه،ایــنمســئلهاســتکــهقــراردادبــهیــکپیشــنهاددهندهغیــرواجــدرشایــطســپردهشــدهاســت،فقــطبــاتوجــه

بــهنازلتریــنقیمــتپیشــنهادی؛درحالــیکــهروشانتخــاب»نازلتریــنپیشــنهاِدواجــدرشایــِطارزیابــیشــده«بــرایارزیابــیپیشــنهاداتاتخــاذ

میشــود.بــرعــالوه،کمیتــهارزیابــیپیشــنهاداتازمعرفــیرصیــحنازلتریــنپیشــنهاِدواجــدرشایــِطارزیابــیشــدهبــرایعقــدقــراردادبــهوزیــرعاجــز

مانــد،بــاآنهــمایــنتصمیــمنتیجــهآنارزیابــیتلقــیشــد.
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4. 1. 4 پروژه رسک میدان هوایی قندهار
وزارتفوایــدعامــه)MoPW(هزینــهتــدارکاتکارســاختامنیرسکمیــدانهوایــیبــهطــول16کیلومــرتراکــهمیــدانهوایــیرابــهشــهرقندهــار

ــه ــدعام ــهمنایندگــیوزارتفوای ــاتبازســازیوانکشــافافغانســتانب ــدارکاتخدم ــرد.واحــدت ــتک ــه)MoF(دریاف ــد،ازوزارتمالی متصــلمیکن

تــدارکاتایــنپــروژهراانجــامداد.تــدارکاتبــااســتفادهازروشداوطلبــیرقابتــیبیناملللــیبــاز)ICB(مطابــقبــاپروســیجرداوطلبــییــکمرحلــهای،

دوپاکتــی-روشــیکــهدرآنپیشــنهاددهندهدرمرحلــهواحــددوپاکــتاســنادمهــرومــومشــدهکــهیکــیحــاویپیشــنهادتخنیکــیودیگــریحــاوی

پیشــنهادمالــیاســتراتســلیممیکنــد-انجــامشــد.

ارائهپیشنهاداتدر17آگست2013بارشکت4رشکتکنندهافتتاحشد.

جدول15:فهرسترشکتکنندگاندرمناقصه

ارزیابی قیمت پیشنهادیکشورپیشنهادکنندهشامره

از لحاظ تخنیکی غیر واجد رشایط1افغانستانرشکت ساختامنی یونیک بیلدرز1

2ASCC-BACC 2,329,874,490.09 افغانیافغانستانرسمایه گذاری مشرتک

3Barak-Bakhter 2,280,617,938.63 افغانیافغانستانرسمایه گذاری مشرتک

4Saita Afghanistan Construction Companyاز لحاظ تخنیکی غیر واجد رشایطافغانستان

ــیپیشــنهادتخنیکــیرا ــزارشارزیاب ــیانجــامشــد.ادارهبازســازیوانکشــافافغانســتانگ ــزتخنیکــیومال ــهمتامی ــیپیشــنهاددردومرحل ارزیاب

بررســیکــرد.ایــنبررســیبــهایــننتیجــهرســیدکــههمــهداوطلبــانغیــرواجــدرشایــطهســتندوخواهــانتجدیدنظــردرگــزارشارزیابــیپیشــنهادات

ــذاری ــرتک-BakhterBarakورسمایهگ ــذاریمش ــنهادرسمایهگ ــنهادات،پیش ــیپیش ــدهارزیاب ــرش ــزارشتجدیدنظ ــال،درگ ــنح ــاای ــدند.35ب ش

ــاراک ــیپیشــنهادمالــی،رشکــترسمایهگــذاریمشــرتکب ــامیــزانباالیــیواجــدرشایــطتشــخیصشــدند.بعــدازارزیاب مشــرتکASCC-BACCب

ــرایعقــدقــراردادســفارششــد. ــاپیشــنهاد2,280,617,938.63افغانــینازلتریــنپیشــنهاِدارزیابــیشــدهاعــالمشــدوب باخــرتب

بــراســاساســنادمالحظهشــدهتوســطتیــماطمیناندهــی،تــدارکاتایــنپــروژههیــچنگرانــیآشــکاریرانشــانمنیدهــد؛هرچنــد،گــزارشاصلــی

ارزیابــیپیشــنهاداتمنتــرشنشــدهبــود؛بنابرایــنتنهــاگــزارشتجدیدنظــرشــدهارزیابــیپیشــنهاداتبــرایتیــماطمیناندهــیدردســرتسبــود.

4. 1. 5 پروژه رسک کابل - لوگر
وزارتفوایــدعامــههزینــهتــدارکاتکارســاختامنیخــطدومشــاهراهکابــل–لوگــربــهطــول21کیلومــرتراازوزارتمالیــهدریافــتکــرد.خــطجدیــد

ــه ــونیــازکابــلرشوعوبــهولســوالیمحمــدآغــهوالیــتلوگــرختــممیشــود.واحــدتــدارکاتادارهبازســازیوانکشــافافغانســتانب رسکازقریــهن

منایندگــیوزارتفوایــدعامــهتــدارکاتایــنپــروژهراانجــامداد.تــدارکاتبــااســتفادهازروشداوطلبــیرقابتــیبیناملللــیبــاز)ICB(انجــامشــد.

اســنادمناقصــهبــه13داوطلــبعالقهمنــدتوزیــعشــدکــهازآنجملــه7داوطلــبدررونــدمناقصــهرشکــتکردنــد.تنهــاپیشــنهادرشکــتســاختامنی

یونیــکبیلــدرزواجــدرشایــطشــناختهوبــرایبســنقــراردادســفارششــد.

جدول16:فهرسترشکتکنندگاندرمناقصه

ارزیابی قیمت پیشنهاد قیمتپیشنهادکنندهشامره

1NNBCC & WAZ از لحاظ تخنیکی واجد رشایط نیست رسمایه گذاری مشرتک

2ITCL-NZCC-GZCC از لحاظ تخنیکی واجد رشایط نیسترسمایه گذاری مشرتک

از لحاظ تخنیکی واجد رشایط نیسترشکت ساختامنی فیضی مرسور3

4WINDECON و HTCC از لحاظ تخنیکی واجد رشایط نیسترسمایه گذاری مشرتک

567,451,239.00 افغانیرشکت ساختامنی یونیک بیلدرز5

از لحاظ تخنیکی واجد رشایط نیسترشکت ساختامنی افغان بیلدر6

از لحاظ تخنیکی واجد رشایط نیسترشکت ساختامنی و رسک سازی حشمت خلیل رضایی7

نهــادتدارکاتــیمجمــوعکامــلگــزارشارزیابــیپیشــنهاداتواســنادپروســهداوطلبــیرافــاشنکــرد؛بنابرایــن،تیــماطمیناندهــیدرموقعیتــینبــود

کــهبتوانــدشــفافیتایــنپروســهراارزیابــیکــردهودربــارهآننظــردهــدوانطبــاقیــاســازگاریآنبــامقــرراتمربوطــهرابررســیکنــد.

-مکتوبشامره862تاریخ16/7/1392ومکتوبشامره919تاریخ6/8/1392. 35
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4. 1. 6 پروژه رسک روستایی ورس

ایــنپــروژهجــادهروســتاییدرولســوالیورسوالیــتبامیــانقــرارداردوشــاملســاخت20کیلومــرترسکجغلانــدازیشــدهوامکانــاتتخلیــهآِب

رسکازقریــهرسجیســکهتــاقریــهغــورزالبمیشــود.تــدارکاتایــنپــروژهتوســطواحــدتــدارکاتPIU(ofNRAP-MRRD(پــروژهملــیراهســازی

روســتاییوزارتاحیــاوانکشــافدهــاتانجــامشــدهاســت.ایــنپــروژهدر8جــون2013بــهطــورمشــرتکبــهرشکــتانجنیــریوســاختامنیبیلــد

تیــکورشکــتســاختامنیشــمسافغــاناعطــاشــد.مبلــغقــرارداداصلــی44,457,638.00افغانــیبــود.

ــی ــماطمیناندهــیدرموقعیت ــن،تی ــرد؛بنابرای ــاشنک ــیراف ــیپیشــنهاداتواســنادپروســهداوطلب ــزارشارزیاب ــلگ ــیمجمــوعکام ــادتدارکات نه

ــامقــرراتمربوطــهرابررســیکنــد. ــاســازگاریآنب ــارهآننظــردهــدوانطبــاقی ــدشــفافیتایــنپروســهراارزیابــیکــردهودرب نیســتکــهبتوان

4. 1. 7 پروژه آبروها، دیوار استنادی و رسک روستایی سالنگ

ایــنپــروژهشــاملاحیــای5کیلومــرترسکجغــلانــدازیشــدهوامکانــاتتخلیــهآبآنازشــاهراهکابــل-دوشــیتــاقریــهنــواخولســوالیســالنگ

دروالیــتپــروانبــود.تــدارکاتایــنپــروژهتوســطواحــدتــدارکاتPIU(ofNRAP-MRRD()پــروژهملــیراهســازیروســتایی-وزارتاحیــاوانکشــاف

دهــات(بــراســاسپروســیجرهایداوطلبــیرقابتــیملــی)NCB(انجــامشــد.

قیمت پیشنهادی ارزیابی شدهپیشنهادکنندهشامره

20,439,650.00 افغانیرشکت انجنیری و ساختامنی بیلد تیک1

17,510,930.00 افغانیرشکت ساختامنی، تولید مصالح ساختامنی و رسک سازی رامین مختار2

ــح ــدمصال ــاختامنی،تولی ــتس ــنهادات،رشک ــیپیش ــهارزیاب ــد.درنتیج ــاحش ــبافتت ــت2داوطل ــارشک ــوالی2013ب ــنهاداتدر21ج ــهپیش ارائ

ســاختامنیورسکســازیرامیــنمختــار،داوطلبــیاعــالمشــدکــهپایینتریــنقیمــتراپیشــنهادودر12اکتــرب2013قــراردادبــهایــنرشکــتاعطــا

شــد.مبلــغقــرارداد19,208,230.00افغانــیبــود؛درحالــیکــههزینــهبــرآوردشــدهازســویانجنیــران21,219,030.00افغانــیبــود.

یافتههــادربــارهتــدارکاتایــنپــروژهمشــکلقابــلتوجهــیرانشــانمنیدهــد.گــزارشارزیابــیپیشــنهاداتبــهتیــماطمیناندهــیفــاششــدهبــود

وداوطلبــیبــهپیشــنهاددهندهواجــدرشایــطکــهنازلتریــنقیمــتراپیشــنهادکــردهاســت،اعطاشــدهاســت.

4. 1. 8 پروژه رسک روستایی قریه خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه ولسوالی چال والیت تخار
ایــنپــروژهبــه9شــورایانکشــافیاجتامعــیدر9بخــشدادهشــدهاســت.پروســهتــدارکاتآنتوســطوزارتاحیــاوانکشــافدهــاتصــورتگرفتــه

اســتوبودجــهآنتوســطبانــکجهانــیپرداخــتگردیــده.بودجــهمجموعــیایــنپــروژهبــهمقــدارAFN157,635,239.تخمیــنزدهشــدهاســت.

مقدارقراردادبخششوراشامره

19mRCCGirderBridge17,166,595.50AFNبازارک1

000to2+30016,402,413.60AFN+0ایشانخلیفه2

300to4+50016,329,235.00AFN+2دهبازارک3

500to5+70018,650,266.30AFN+4رئیستوغان4

700to7+52017,278,938.10AFN+5خواجهبیناسوفله5

520to10+30016,544,692.10AFN+7خوانهبینااولیا6

300to13+00017,795,261.70AFN+10دهسعید7

000to15+30018,486,298.40AFN+13پنباک8

300to17+14018,981,539.00AFN+15پاچهدره9
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 4. 2 افزایش هزینه
ــت.در ــعهاس ــالتوس ــورهایدرح ــمکش ــایمه ــانوازچالشه ــازدررسارسجه ــاختوس ــتس ــدهدرصنع ــائلعم ــیازمس ــهیک ــشهزین افزای

افغانســتان،ایــنچالــشتقریبــاًدرمتــامپروژههــایســاختامنیدیــدهمیشــودومتــامطرفهــارادربــرمیگیــرد،ازجملــهمشــرتیان،قراردادیهــا،

)EPPM2016(ــروژهوتولیــد ــرایهفتمیــنکنفرانــسبیناملللــیانجنیــریومدیریــتپ قراردادیهــایفرعــیومشــاوران.یــکتحقیــقانجامشــدهب

ــنمطالعــهنشــان ــهدرصنعــتســاختوســازدرافغانســتانمیشــودبررســیکــردهاســت.یافتههــایای عوامــلمهمــیراکــهباعــثافزایــشهزین

میدهــدکــهعلــلاصلــیبحــرانکــهبــهطــوربالقــوهمنجــربــهافزایــشهزینههــایســاختوســازدرافغانســتانمیشــودعبارتنــدازفســاد،تأخیــر

درپرداخــتدرجریــانپیرشفــتکارتوســطمالــک،مشــکالتدرتأمیــنمالــیپــروژهتوســطقراردادیهــا،امنیــت،تغییــردرســفارشتوســطمالــکدر

جریــانســاختوســازوتــورمبــازار36.

یافتههــایپروســهاطمیناندهــیدرخصــوص8پــروژهانتخابــیمنطبــقبــاعلــلذکــرشــدهاســت.افــزونبــرایــن،کمبــودظرفیــتدرمشــرتیانیــا

مدیریــتنهادهــایتدارکاتــینیــزازجملــهعلــلکلیــدیافزایــشهزینــهاســت،بــهایــنمعنــیکــهپروژههــادرمرحلــهآمادهســازیوبرنامهریــزیدقیــق

بــرآوردمنیشــوند.افزایــشهزینــه8پــروژهانتخابشــدهدرچــارتزیــرنشــاندادهشــدهاســت.
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منودار4:افزایشهزینهپروژههایمنتخب

ــاافزایــشهزینــهمواجــهشــدهاند.پــروژهدیــواراســتنادیســنگیقریــهقــرههنــدوکاهــشهزینــهداشــتهاســت؛زیــراطــولدیــوار تنهــاســهپــروژهب

اســتنادیابتــدا1500مــرتبــرآوردشــدهبــود،ولــیطــولمــوردنیــازبــرایاعــامرایــندیــوارکــهعمــالًدرســاحهساختهشــده،1392مــرتبــودهاســت.

ــاالدر ــرآوردهزینههــایب ــهاســتوعلــتآنب ــاننشــاندهندهکاهــشهزین ــواراســتنادی،پروژههــایســالنگوورسدربامی ــروژهدی ــنپ ــدای هامنن

ــونهیــچســفارش ــوزتکمیــلنشــدهاســتوتاکن ــتتخــارهن ــروژهجــادهروســتاییدرولســوالیچــالوالی ــودهاســت.پ ــروژهب ــهآمادهســازیپ مرحل

تغییــریتأییــدنشــدهاســت.بــههمیــنترتیــب،پــروژهبنــدکــاملخــاندرحــالحــارضدرمرحلــهابتدایــیاســتوهیــچتغییــراتهزینــهایتــابــهامــروز

تأییــدنشــدهاســت؛بنابرایــنافزایــشهزینــه0%اســت.

همــهپروژههــایدارایافزایــشهزینــهمتعلــقبــهوزارتفوایــدعامــههســتند.رسکدوشــی-پلخمــریدارایباالتریــندرصــدافزایــشهزینــهاســت.

ــای ــددیواره ــدیمانن ــازههایکلی ــیازس ــروژهاســت.برخ ــننامناســبپ ــه،رسوینادرســتودیزای ــشهزین ــاالیافزای ــندرصــدب ــیای ــتاصل عل

ــادرســایتقابــلتطبیــقنبــودهاســتکــهدرنتیجــه،دوســفارشتغییــر ــادردیزایــندرنظــرگرفتــهنشــدهبودهانــدوی اســتنادی،آبروهــاوپلهــای

ــرقیمــتاولیــهقــراردادتأییــدشــدهاســتکــهنشــاندهندهافزایــش24درصــدیهزینــهبــودهاســت. ــرایاختصــاصهزینــهاضافــیب ب

رسکمیــدانهوایــیقندهــاردومیــنفیصــدیبلنــدافزایــشهزینــهرادارد.لیســتاحجــامکاریبــهعنــوانبخشــیازاســنادمناقصــه،کــمبــرآوردشــده

اســتودراحجــامکاریواقعــیاکــرمــواردنســبتبــهلیســتاحجــامکاریاولیــهنشــاندهندهافزایــشاســت.دیزایــنایــنپــروژهدرمحــلپــروژهقابــل

اعــاملنبــودهاســتکــهپــسازاصــالح،لیســتاحجــامکاریبــههمیــنترتیــبتغییــرکــردهاســت.اصــالحدیزایــنتقریبــاًیــکســالطــولکشــیده

36عواملمهمافزایشهزینهدرصنعتساختوسازدرافغانستان،توسطغالمعباسنیازیونوئلپینتینگ،هفتمینکنفرانسبیناملللیانجنیری،مدیریتپروژهوتولید
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اســتودرایــنزمــاننــرخمبادلــهیــکدالــرآمریــکااز57.27بــه67افغانــیافزایــشیافتــهاســتکــهبــرقیمــتاصلــیقــراردادتأثیرگــذاربــودهاســت.

عــالوهبــرایــن،قــراردادیکاراضافــیانجــامدادهاســتکــهدرقــرارداداصلــیگنجانــدهنشــدهبــودهاســت.متــامایــنعوامــلموجــبافزایــش%20

هزینــهدرایــنپــروژهشــدهاســت.

درپــروژهرسککابــل–جاللآبــاد،افزایــش12%هزینــهعمدتــاًبــهعلــتتحقیقــاتنادرســتجیوتخنیکــیدرمرحلــهدیزایــناســت.بــراســاسپیشــنهاد

ــلرشــدریشــههای ــزرسکدرمقاب ــاتخاکری ــتثب ــرایتقوی ــزرسکوب ــهخاکری ــوذآبب ــریازنف ــرایجلوگی ــهب ــدعام ــواروزارتفوای ریاســتالبرات

گیاهــان،افزایــش70ســانتیمرتیدرارتفــاعرسکوافزایــشمــواردلیســتاحجــامکاریتوســطکمیســیونتــدارکاتملــیتأییــدشــدهاســتکــهتقریبــاً

12درصــدافزایــشهزینــهرابــهوجــودآوردهاســت37.

60%20%

20%

)/
(

منودار5:مشارکتعللدرافزایشهزینهپروژههایمنتخب

ــتنهادهــای ــیمدیری ــهدرپروژههــایانتخابشــدهعــدمتوانای ــشهزین ــروزافزای ــیب ــتاصل ــهعل ــماطمیناندهــینشــانمیدهــدک یافتههــایتی

ــه ــلازمرحل ــاتجیوتخنیکــیاســت.قب ــایتحقیق ــقســایتوگزارشه ــراســاسرسویدقی ــیب ــایســازگاروعمل ــیدرانکشــافدیزاینه تدارکات

دیزایــن،نهادهــایتدارکاتــیمکلــفبــهرسوی،اجــرایتحقیقــاتجیوتخنیکــیوســایرمطالعــاتالزمدربــارهپروژههــاهســتند؛امــاایــنعملیــهدرســت

مدیریــتمنیشــود،بــهایــنعلــتکــهرسویکننــدگانمرتکــباشــتباهاتزیــادیمیشــوندودقــترسویقابــلقبــولنیســتوتحقیقــاتجیوتخنیکــی

ــه ــرازهم ــداردومهمت ــودن ــراردادیوج ــایرسویوق ــر،تیمه ــندیزای ــیبی ــچهامهنگ ــود،هی ــیمیش ــتتلق ــاکماهمی ــردوی ــاصــورتمنیگی ی

فقــدانظرفیــتتخنیکــیدرمدیریــتنهادهــایتدارکاتــیمنجــربــهچنیــنمشــکالتحیاتــیدرمرحلــهســاختوســازمیشــود.

4. ۳ افزایش زمان
هامننــدافزایــشهزینــه،افزایــشزمــاننیــزبــهعنــوانیکــیازمشــکالتاصلــیدرصنعــتســاختوســازتلقــیمیشــود.پــروژه،زمانــیموفــقارزیابــی

میشــودکــهمطابــقزمانبنــدیبرنامهریــزیشــدهتحویــلدادهشــود.متأســفانه،تعــدادزیــادیازپروژههــایســاختامنیدرافغانســتانبــهعلتهــای

ــراســاستحقیقاتــیکــهتوســطغالمعبــاسنیــازیوکاســیمگیــدادوانجــامشــدهاســت،عوامــلاصلــیبحرانــیکــه مختلــفبــهتأخیــرمیافتــد.ب

موجــبتأخیــردرســاختوســازدرافغانســتانمیشــوندعبارتنــدازامنیــت،فســاد،فقــدانشایســتگیکارکنــانتخنیکــیقــراردادی،تأخیــرپرداخــت

توســطمشــرتیانومدیریــتضعیــفســایتونظــارتازســویقــراردادی38.

دربــارهپروژههــایانتخــابشــده،7پــروژهاز8پــروژه،بــاافزایــشزمــانجــدیمواجــهشــدهاند.دربرخــیپروژههــایانتخابشــده،تأخیرهــابیــشاز

کلمــدتقــرارداداصلــیاســت.بــهعنــوانمثــال،مدتزمــانپــروژهدوشــی-پلخمــریدرقــرارداداصلــی15مــاهبــودهاســت؛امــاایــنپــروژهدرعــرض

44مــاهتحویــلدادهشــدهاســتکــهنشــاندهنده29مــاهتأخیــراســتکــهبیشــرتازمــدتقــرارداداولیــهاســت

.NPA/NPC-05B:تصمیمادارهتدارکاتملی- 37

-عللتأخیرپروژهدرصنعتساختوسازدرافغانستان. 38
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منودار6:افزایشزمانپروژههایانتخابشده

پــروژهبنــدکــاملخــانباالتریــندرصــدافزایــشزمــانرادارد؛بــاایــنحــال،قابــلیــادآوریاســتکــهایــنپــروژههنــوزدرحــالاجراســت،آنهــم

ــه ــراردادیومشــرتیبرنام ــیکــهق ــد؛درصورت ــلتوجهــیکاهــشیاب ــزانقاب ــهمی ــدب ــوهمیتوان ــهطــوربالق ــندرصــدب ــهواینکــهای ــهاولی درمرحل

بهبــودواقعبینانــهایبــرایترسیــعکارســاختوســازداشــتهباشــند.مــدتقــراردادایــنپــروژه42مــاه)3.5ســال(اســت.دربیــشازیــکســال،

ــا%90 ــرایقــراردادیونهــادتدارکاتــیبســیارســختاســتت ــهتیــماطمیناندهــیگــزارششــدهاســت.ب 10%پیرشفــتتوســطنهــادتدارکاتــیب

کارهــایباقیامنــدهرادر2.5ســالتکمیــلکننــد؛بنابرایــنبهــرتاســتکــهافزایــشزمــانایــنپــروژهدرمراحــلبعــدیپــروژهارزیابــیشــود.بــراســاس

ــابیشــرتینافزایــشزمــانواقعــیدرمیــانپروژههــایانتخــابشــدهمواجــهشــدهاســت. ــروژهرسکدوشــی-پلخمــریب ارزیابیهــایکنونــی،پ

جدول17:علتهایافزایشزماندرپروژههایانتخابشده

زمان بروز عللپروژه

پروژه رسک دوشی - پلخمری

در این پروژه مدت قرارداد دوبار افزایش یافته است. این پروژه 29 ماه افزایش زمان داشته است. 12 ماه بر اساس 

اسناد موجود موجه اند. هیچ سندی دیده نشده است که بیانگر تصویب هرگونه متدید زمان باشد؛ بنابراین 17 ماه تأخیر 

موجه به نظر منی رسد.

اولین متدید برای 8 ماه

تصویب کارهای اضافی توسط متویل کننده و حکومت: کارهای اضافی شامل ساخت 8 کیلومرت رسک . 1

چهار لینی در شهر پلخمری و تقویت دیوار استنادی در برابر سیل است؛ در نتیجه، مدت این پروژه، 8 ماه 

افزایش یافته است.

دومین متدید برای 4 ماه

تکمیل کارهای باقی مانده. 2
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پروژه رسک کابل - لوگر

در این پروژه مدت قرارداد دو بار افزایش یافته است.

اولین متدید برای 8 ماه

دیزاین بر ساحه قابل تطبیق نبوده است؛ زیرا گزارش جیوتخنیکی بر اساس اوضاع واقعی سایت تهیه نشده بوده است؛ . 1

بنابراین دیزاین تجدیدنظر شده است و وزارت فواید عامه سند دیزاین را در بسته های مختلف به قراردادی ارائه کرده 

است. بازنگری دیزاین تقریباً یک سال طول کشیده است.

دومین متدید برای 4 ماه

قراردادی با مشکالتی در زمینه استمالک زمین مواجه شده است و بعضی از مناطق مسکونی و تجاری، زمین های . 2

زراعتی و حکومتی در امتداد رسک واقع شده بودند و برای مردم محل مشکالت ایجاد می کردند که موجب چندین روز 

تأخیر شده است.

تعدادی از پایه های برق در امتداد رسک واقع شده بود که باید از خط رسک برداشته می شدند. قراردادی این موضوع . 3

را به اطالع وزارت فواید عامه و رشکت برشنا )رشکت ملی برق تحت ملکیت حکومت( رسانده است. متأسفانه قراردادی 

بعد از دو ماه هیچ پاسخی از این نهادها دریافت نکرده است و ناگزیر خودش پایه های برق را برداشته است که این کار 

باعث دو ماه تأخیر شده است.

در طول کار ساخت و ساز مشکالت امنیتی وجود داشته است و قراردادی برای مدت زمان طوالنی قادر به جاسازی . 4

ماشین آالت ساخت و ساز نبوده است؛ بنابراین رسعت ساخت و ساز بسیار آهسته بوده است.

دو فصل زمستان با زمان اجرای پروژه مصادف شده است. برای حفظ کیفیت خوب کار، قراردادی کار را در طول . 5

روزهای رسد زمستان تعطیل کرده است که منجر به 3 ماه تأخیر شده است.

پروژه رسک میدان هوایی قندهار

از آنجایی که طراحی اولیه بر سایت قابل اجرا نبوده است، دیزاین آن توسط وزارت فواید عامه تجدید شده است و در 

نتیجه برخی اقالم و ویژگی های اضافی به لیست احجام کاری اضافه شده است که باعث 83٪ افزایش زمان در این پروژه 

شده است.

پروژه رسک روستایی ورس

این پروژه در منطقه دورافتاده در والیت بامیان واقع شده است و دسرتسی به سایت پروژه به خصوص در فصل زمستان 

بسیار مشکل بوده است.

دالیل افزایش زمان عبارتند از:

به علت ناامنی جاده دسرتسی به سایت پروژه، قراردادی 70 روز دیرتر به سایت اعزام شده است.. 1

به علت دشوار بودن دسرتسی به سایت پروژه، عرضه مواد ساختامنی به سایت زمان بر بوده است.. 2

کمبود کارگر در موقعیت پروژه در طول فصل برداشت محصول. 3

مشکل ایجادشده توسط مردم محل به علت تغییر مسیر جاده. 4

پروژه آبروها، دیوار استنادی و رسک 

روستایی سالنگ
کار ساخت و ساز به علت مسائل مربوط به استمالک زمین 342 روز به تعویق افتاده است. مردم محل با استمالک . 5

زمینشان برای این پروژه مخالف بوده اند و در جریان پروژه مشکالت ایجاد کرده اند.

تعلیق کارهای ساختامنی در فصل زمستان باعث 3 ماه تأخیر شده است. 6

پروژه رسک روستایی قریه خواجه بنا تا 

ولسوالی ایشان خلیفه چال

این پروژه به 9 شورای مختلف انکشاف محلی )CDCs( اعطا شده است و نیاز به برش سخت در برخی از بخش های مسیر 

پروژه دارد؛ در حالی که شوراهای انکشاف محلی ماشین آالت مناسب برای حفاری و برش سخت ندارند.

دیزاین پروژه تاکنون نهایی و تصویب نشده است؛ بنابراین کارهای ساختامنی عمده آن هنوز آغاز نشده است.پروژه بند کامل خان

پروژه دیوار استنادی سنگی قریه قره 

هندو
این پروژه در زمان پالن شده تحویل داده شده است.

تعــدادیازعلتهــابــرایبــروزافزایــشزمــاندرهــریکــیازپروژههــاشناســاییشــدهاند.بــهطــورکلــی،عوامــلاصلــیتأخیــردرپروژههــایانتخابشــده

عبارتنــدازکیفیــتپاییــندیزایــن،اســتمالکزمیــن،ناامنــی،تأخیــرپرداختهــا،کمبــودمنابــع،عــدمحامیــتمردممحــلورشایــطآبوهوایــینامطلوب.



اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی 

40

47%

13%

7%

13%

7%

13%

منودار7:مشارکتعللدربروزافزایشزمانپروژههایمنتخب

ــایــک مســائلمربــوطبــهدیزایــنبیکیفیــتدرافزایــشهزینــهوزمــاندلیــلغالــببــودهاســت.تقریبــاًمتــامپروژههــایانتخابشــدهبــهنحــویب

ــان ــدکــهدرجری ــنخــودتجدیدنظــرکردهان ــیدردیزای ــراردادیآنرامطــرحکــردهاســتونهادهــایتدارکات ــدکــهق ــنمواجــهبودهان مشــکلدیزای

تطبیــقپــروژه،مــدتزیــادیرصفآنشــدهاســت.

4. 4 مدیریت کیفیت ساخت و ساز 

کیفیــتســاختوســازیکــیدیگــرازمعیارهــایمهــمموفقیــتپــروژهاســت.کیفیــتنامطلــوبدرپروژههــایســاختامنیپدیــدهایشــایعدررسارس

جهــاناســتکــهبــهعلــتمدیریــتناکارآمــدامــورکیفــیمنجــربــههــدررفــنزمــان،پــولومنابــعانســانیومــادیمیشــودوافغانســتاننیــزازایــن

امــرمســتثنینیســت.ازســال2001،پــولزیــادیبــرزیربناهــایکشــوررسمایهگــذاریشــدهاســت.درحــالحــارضبخــشعمــدهایاززیربناهــای

ــهعلــتتلفیقــیازعــدمدقــتدربرنامهریــزیوآمادهســازیپروژههــا،دیزایــن ــهنظــرمیرســدب ــازهســاختهشــدهدرمعــرضتخریــبهســتندکــهب ت

ضعیــفومدیریــِتکیفیــِتناکارآمــد،کمبــودبرنامههــایحفــظومراقبــت،ناامنــی،فســادوفقــدانظرفیــتباشــد.

بررســیکیفیــتســاختوســازدرپروژههــایانتخابشــده،موضــوعاصلــیپروســهاطمیناندهــیراتشــکیلمیدهــد؛ازهمیــنرو،تیــماطمیناندهــیبــا

هــدفارزیابــی،مأموریــتبازدیــدکوتاهــیازهمــهســایتهایپروژههــایانتخابــیراانجــامدادهاســت.تقریبــاًمتــام8پــروژهانتخابشــدهدرطــولمراحــل

ســاختوســازوپــسازآنبــامشــکالتمربــوطبــهکیفیــتمواجــهشــدهاند.مســائلکیفیــتهــرکــدامازپروژههــابــهطــورجداگانــهدرجــدولزیــرخالصــه

میشــود.
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جدول18:مشاهداتدربارهکیفیتساختوسازدرپروژههایمنتخب

مسائل کیفیت ساخت و سازپروژه

•پروژه رسک دوشی – پلخمری درزهای جدی در طول متام جاده مشهود است.	

• در بعضی از بخش های رسک، چاله های کوچک به وجود آمده است.	

• لبه رسک در بعضی بخش ها شکسته است.	

• تعدادی دیوار استنادی آبروها هم اکنون آسیب  دیده اند.	

تیم اطمینان دهی هیچ گونه مشکل مهمی را مشاهده نکرده است.پروژه رسک کابل – لوگر

تیم اطمینان دهی هیچ گونه مشکل مهمی را مشاهده نکرده است.پروژه رسک میدان هوایی قندهار

تیم اطمینان دهی هیچ گونه مشکل مهمی را مشاهده نکرده است.پروژه رسک روستایی ورس

پروژه آبروها، دیوار استنادی و رسک روستایی 

سالنگ

تیم اطمینان دهی هیچ گونه مشکل مهمی را مشاهده نکرده است.

پروژه رسک روستایی قریه خواجه بنا تا ولسوالی 

ایشان خلیفه چال در والیت تخار

• به علت فقدان امکانات تخلیه در بعضی قسمت ها، سطح رسک ها هم اکنون از بین رفته 	

است و حتی در بعضی بخش ها بسرتِ رسک شکسته است.

• بناهای حفاظتی در برابر ریزش سنگ و اقدامات تحکیم در نظر گرفته نشده اند؛ از این 	

رو خطر لغزش زمین، شکست شیب و ریزش سنگ ریزه و خاک بسیار باال است.

کارهای ساختامنی عملی هنوز در سایت پروژه انجام نشده است؛ از این رو تیم اطمینان دهی در پروژه بند کامل خان

هنگام بازدید سایت هیچ مسئله مهمی را ثبت نکرده است.

•پروژه دیوار استنادی سنگی قریه قره هندو در بعضی مناطق دیوار استنادی در معرض تخریب جدی و خطر سقوط دیوار استنادی 	

بسیار زیاد است.

• عقب دیوار استنادی پرکاری نشده است. آب باران در فصل های بارانی در عقب دیوار 	

استنادی جمع می شود.

ــروژهنشــانمیدهــد ــارهایــنســهپ ــروژهانتخابشــدهحیاتــیاســت.مشــاهداتتیــماطمیناندهــیدرب ــروژهاز8پ کیفیــتســاختوســازدرســهپ

کــهعلتهــایبســیاریماننــدعملکــردضعیــفقــراردادی،رسویودیزایــنکــمکیفیــت،اســتفادهازمصالــحســاختامنیکمکیفیــتوعــدمنظــارتو

بررســیقــویازســویمشــرتیدرکیفیــتپاییــنکارســاختوســازوجــوددارد.

درپــروژهرسکدوشــی–پلخمــری،فقــطدوســالپــسازتحویــلدرزهــایبســیارجــدیبــررویســطحرسکپدیــدآمــدهاســت.ایــندرزهــارامیتــواندر

امتــدادمتــامرسکمشــاهدهکــرد.عــالوهبــرایــندربرخــیازبخشهــایایــنرسکچالههایــینیــزدیــدهمیشــود.ایــننواقــصبســیارجــدیهســتند

واگــراقــداممؤثــرفــوریتوســطوزارتفوایــدعامــهانجــامنشــودایــنجــادهبــهزودینیــازبــهبودجــهاضافــیبــرایترمیــموحتــیاحیــاخواهــدداشــت.

درزها در سطح رسکچاله ها در سطح رسک
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پــروژهرسکروســتاییازقریــهخواجــهبنــاتــاایشــانخلیفــهدرولســوالیچــالوالیــتتخــارنیــزمســائلزیــادیدربــارهکیفیــتداردکــهبایــدانعــکاس

ــروکافــیدردیزایــندرنظــرگرفتــهنشــدهاســت؛بنابرایــنبرخــیازقســمتهایســطحجغلاندازیشــدهشســتهو دادهشــوند.بناهــایتخلیــهوآب

ــای ــیازبخشه ــدهاند.دربرخ ــاییدهش س

رسک،بناهــایاســتنادیســاختهشــدهاند،بســرترسکبــهطــورمناســبفــرشدهنشــدهاســتوازمــوادسســتاســتفادهشــدهاســتوهمــهایــنمــوارد

منجــربــهتهنشــینیبســرترسک،شکســتشــیب،لغــزشوپارگــیخواهــدشــد.

کیفیــتســاختوســازپــروژهدیــواراســتنادیســنگیدرقریــهقــرههنــدووالیــتتخــارنیــزموضــوعنگرانــیاســت.ســاختاردیــواردربعضــیازنقــاط

درمعــرضنابــودیاســتوایــنامــرخطــرفروریــزیوتهنشــینیراافزایــشمیدهــد.دربعضــینقــاط،قســمتعقــبدیــواراســتنادی،پــرکارینشــده

اســتوپایپهــایتخلیــهکارگــذارینشــدهاندکــهمنجــربــهجمــعشــدنمقــدارزیــادیآبدرفصلهــایبارانــیمیشــود.ایــنمســئلهبســیارجــدی

اســتوآســیبشــدیدبــهتهــدابوخاکریــزیپشــتدیــوارمیزنــد.

نبود امکانات تخلیهفروریزی شیب

ــهســایر ــاننســبتب ــتبامی ــروژهرسکروســتاییدرولســوالیورسوالی ــهذکــراســتکــهیافتههــاومشــاهداتنشــانمیدهــدکــهکیفیــتپ الزمب

ــالاز ــودگذشــتدوس ــاوج ــدوب ــممیکن ــارافراه ــاالدرمتــامفصله ــیب ــتکارآی ــروژهقابلی ــنپ ــایانتخابشــدهبســیارخــوباســت.ای پروژهه

تحویــل،نقــصعمــدهایدرآنبــهوجــودنیامــدهاســت.میــزانرضایــتمــردممحــلازایــنپــروژهزیــاداســت.آنــانعملکــردقــراردادیووزارتاحیــاو

ــد. ــیکردهان ــتارزیاب ــروژهمثب ــنپ ــزای ــلموفقیتآمی ــرایتحوی انکشــافدهــاتراب

جمع شدن آب در پشت دیوار استنادی

منایی از رسک روستایی ورسورسبنای استنادی در امتداد رسک روستایی ورس
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5.  یافته ها و توصیه ها

مسؤلتوصیههایافتهها

نرشاطالعات

1.بهصورتمیانگین،نهادهایتدارکاتی27%ازاطالعاتپروژه

هارابراساسمعیارهاینرشاطالعاتابتکارشفافیتزیربنایی

افغانستاننرشمنودهاندکهسطحپاییننرشاطالعاترادرنهاد

هایتدارکاتینشانمیدهد.

2.نرشاطالعاتبنابردرخواستبرایتیمتحقیقآسانبودهاست

کهآنهمبیشرتبهدلیلمکتوبهایصادرشدهازسویرئیس

گروهنهادهایذیدخلوتفاهمنامههایحاکمبینابتکارشفافیت

زیربناییونهادهایتدارکاتیمربوطهبودهاست.باتوجهبهاین

وضع،نهادهایتدارکاتیبهطورمتوسط68درصدازاطالعاترابه

درخواستتیمتحقیقابتکارشفافیتنرشکردندواینبهصورت

دقیقوضعنرشاطالعاتبنابردرخواستعمومیراانعکاسمنی

دهد.



نهادهایتدارکاتیحکومتیبایدیکپورتالملیرابراینرشاطالعات

مطابقبااستانداردهاینرشاطالعاتابتکارشفافیتزیربناییانکشاف

دهندیاهموبسایتهایموجود،بهعنوانیکمثالخوب،وبسایتفعلی

ادارهتدارکاتملیراارتقادهند.

حکومت

3.نهادهایتدارکاتیمعموالاطالعاتاعالنتدارکاتوتصمیم

اعطایقراردادرانرشمیکنندکهمطابققانونتدارکاتعامه

مکلفبهآنهستند.اطالعاتمربوطبهمراحلتطبیقوتکمیل

قراردادوپروژهنرشمنیشوند،بهجزاطالعاتبرخیپروژهاازسوی

ادارهتدارکاتملی.

قانونتدارکاتفعلی،نهادهایتدارکاتیرانهمکلفبهنرشاطالعات

مطابقبهرهنمودنرشاطالعاتابتکارشفافیتزیربناییافغانستانمی

سازدونهمانعنرشاطالعاتبیشرتمیشود.بنابراین،بهمنظورافزایش

شفافیتدرتدارکاتپروژههایزیربنایی،قانونتدارکاتبایدبهنحوی

اصالحگرددکههمهنهادهایتدارکاتیرامکلفبهنرشاطالعاتبیشرت

پروژههاکند.

نهادهایتدارکاتینیزمیتوانندابتکارنرشاطالعاتکلیدیبیشرتی

درموردپروژههارادردستبگیرند،تازمانیکههدفابتکارشفافیت

زیربناییدرافغانستانبهدستآید.

حکومت

شفافیتواطمیناندهی

1.برخیمسائلبصورتباالقوهباعثنگرانیشدهاستوبرروند

شفافیتوبازبودنپروسهتدارکاتپروژههاتاثیرگذاشتهاست.

اینمسائلباعثبروزنگرانیدربارهداوطلبیمنصفانه،رقابتآزاد،

تصمیمگیریهادرخصوصاعطایقرارداد،نظارتبرقراردادو

مدیریتآنمیشود.چنانچهقانونوطرزالعملهایتدارکاتکه

گاهیعمدینقضمیشوندویادربعضیمواردبهصورتآشکار

نادیدهگرفتهمیشوند.برایمثالمدتداوطلبیرسکآسفالت

کابل-لوگر30ماهرادربرگرفت،وفقطدوداوطلبدرداوطلبیپروژه

رسکدهاتیسالنگاشرتاککردند.

بهمنظورافزایششفافیتدرتدارکاتپروژههایزیربنایی،نهادهای

تدارکاتیبایدمعیارهایجهانیابتکارشفافیتزیربناییازقبیلمعیار

اطالعاتزیربنایی)IDS(ومشارکتقراردادباز)OCP(رااستفادهکنند

وازطریقسهیمسازینهادهایجامعهمدنیومردممحلدرپروسه

هایتصمیمگیری،حسابدهیرابهبودببخشند.

حکومت

جامعهمدنیورسانههابایدآجندایاصالحاتیکهدرینگزارشآمدهاند
راپیگیریمنودهواطمینانحاصلکنندکهنهادهایتدارکاتیبودجه

عامهرابصورتشفافمرصفمیکنند.

نهادهای

جامعهمدنی
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2.افزایشهزینهوزمانبهعنوانعمدهترینمشکالتدرتحویل
پروژههایزیربناییباقیماندهاست.درپروژههایانتخابشده
بطوراوسط%18افزایشهزینهوحدود%119افزایشزماندیده
میشود.اینیافتههاراهمچنینمطالعهامکانسنجیابتکار

شفافیتزیربناییافغانستانتاییدمیکند.بهنحویکهدرآنمطالعه
نیزافزایشهزینهوزمانرامشکلعمدهدرتحویلدهیپروژههای

زیربناییبیانکردهاند.

عللاصلیکهمنجربهافزایشهزینهوزمانمربوطمیشودبه

مرحلهآمادهسازی،ازقبیلرسویودیزاینناقصوهمچناناسناد

داوطلبیناقصاست.اینمسایلدرپروژههایرسکسازیدوشی

–پلخمری،رسکمیدانهواییقندهارورسککابللوگربهصورت

روشنمشهوداست.

برعالوه،فقدانهامهنگیمیاندیزایر،تیمرسویوقراردادیومهم

ترازهمهفقدانظرفیتتخنیکیدرمیاننهادهایتدارکاتینیزاز

جملهعواملافزایشزمانوهزینهشناختهمیشوند.

نهادهایتدارکاتیبایدپروسههایآمادهسازیپروژهرابهبودببخشند

ودراداراتخودبرایفراهمآوریروندساملقبلازامکانسنجی،در

جریانامکانسنجی،مستنداتمناقصهورسویودیزاینپروژهظرفیت

سازیکنند،تااینکهبعدهاازوقوعچالشهایفراواندرمراحلتطبیق

وعملیاتپروژههاجلوگیریبعملآید.

حکومت

سکتورخصوصیبایدبرارائهخدماتباکیفیتباالطبقزمانبندی

وبودجهقراردادمترکزکند.اینبهبودیرامیتوانندباتوسعهظرفیت

درسازمانهایخودواستخدامکارمندانشایستهبرایپروژهازطریق

رقابتبازوعادالنهبهدستآورند.

سکتور

خصوصی

گروهنهادهایذیدخلبایدبانهادهایتدارکاتیبهگونهایتعاملکند

تاسطحعالقمندیآنانرادرموردابتکارشفافیتزیربناییافزایشدهد

وآنهارادرموردواقعیتابتکارشفافیتزیربناییآموزشدهد،تجارب

برتربیناملللی،تجربههایموفقیتآمیزدرشفافیتونرشاطالعات

ساختامنیوارزشهایبالقوهایکهابتکارشفافیتزیربناییافغانستان

میتواندبهنهادهایآنهابهارمغانبیاوردراباآنهابهاشرتاکبگذارد.

اینپروسهنبایدتنهایکپروسهارزیابیوآموزشیباشد،بلکهبایدیک

پروسههمکاریویادگیریمیاننهادهامدنظرباشد.

گروهنهادهای

ذیدخل

بهمنظوردستیابیبهحسابدهیاجتامعی،جامعهمدنیبایدبرای

سهیمسازیمردمدرامرتحویلپروژههاوپیگیریتوصیههایذکرشده

دراینگزارشابتکارعملرابدستبگیرد.

نهادهای

جامعهمدنی

3.مدیریتکیفیتدرپروژههایانتخابشده،همچنینجزیاز

نگرانیاستزیراحاکیازکاستیهایآشکاروچشمگیردرپروژه

هاییاستکهاخیراتحویلدادهشدهاند.قابلذرکاستکه

ساختوسازپروژههایدرحالاجرا،ازرسوینادرست،دیزاینبا

کیفیتپایین،کمبودتخصصنظارتازپروژهوانتخابقراردادیبا

ظرفیتاندکمالیوتخنیکیمیتواندازجملهعواملباالقوهدرین

راستاباشند.

ظرفیتدرمرحلهآمادهسازیپروژهبایدبهبودیابدومیکانیزمهای
نظارتیبایدبازبینیشوند.

حکومت

گروهنهادهایذیدخلبایدرهربیپیگیرینگرانیهایمربوطبهکیفیت
کهدرینگزارشآمدهاسترابهدوشبگیرد.برایتجزیهوتحلیلبیشرت
موضوع،توصیهمیشودتادرنسخههایبعدیگزارشاطمیناندهی،با
دقتویژهبهقراردادهایجدیدوجاری،پروژههایبیشرتشاملبررسی

باشند.

گروهنهادهای

ذیدخل
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۶. ضمیمه 1: اطالعات منترششده به صورت مفصل

۶. ۱ . ۱پروژه های وزارت فواید عامه

اطالعات پروژهشامره
احیای رسک آسفالت دوشی - 

پلخمری با طول 52 کیلومرت

احداث و آسفالت رسک 

کابل – لوگر، بخش اول 

آن با طول 21.209 کیلومرت

احداث و آسفالت رسک میدان 

هوایی قندهار با طول 16.5 کیلومرت

در پایان مرحله تأیید برای آماده سازی پروژه

29 اپریل 292018 اپریل 292018 اپریل 2018تاریخ انتشار1

2

روش انتخاب پروژه )حکومت 

چگونه به فکر طرح این پروژه 

افتاده است(

منترشنشدهمنترشنشدهمنترشنشده

زیرساخت، شاهراهزیرساخت، شاهراهزیرساخت، شاهراهسکتور، سکتور فرعی3

عنوان پروژه4
احیای رسک آسفالت دوشی - 

پلخمری با طول 52 کیلومرت

احداث و آسفالت رسک 

کابل – لوگر، بخش اول با 

طول 21.209 کیلومرت

احداث و آسفالت رسک میدان هوایی 

قندهار با طول 16.5 کیلومرت

موقعیت پروژه5
ولسوالی دوشی، والیت بغالن، 

افغانستان

از نو نیاز تا به ولسوالی 

محمد آغه، والیت لوگر، 

افغانستان

از شهر قندهار تا میدان هوایی قندهار، 

افغانستان

هدف پروژه6

افزایش دسرتسی ترافیک، توسعه 

کسب و کار و کاهش زمان سفر از 

پلخمری به کابل با طول 52 کیلومرت

افزایش دسرتسی ترافیک، 

توسعه کسب و کار و 

کاهش زمان سفر از کابل 

به لوگر با طول 21.209 

کیلومرت

ارائه دسرتسی کافی و کاهش زمان 

سفر از شهر قندهار تا میدان هوایی 

قندهار و افزایش بهره وری کسب و کار

محدوده پروژه )نتیجه اصلی(7
احیای رسک آسفالت دوشی - 

پلخمری با طول 52 کیلومرت

احداث و آسفالت رسک 

کابل – لوگر، بخش اول 

با طول 21.209 کیلومرت و 

عرض 7 مرت با 1 مرت بنای 

شانه و تخلیه گاه در امتداد 

رسک

احداث و آسفالت رسک میدان هوایی 

قندهار با طول 16.5 کیلومرت، رسک 

4 لینی با عرض مجموعی 42 مرت، 

تخلیه گاه، پیاده روها، آبروها و سیستم 

روشنایی جاده ای

8
عواقب محیطی )در صورت 

وجود(
قابل اطالق نیستقابل اطالق نیستقابل اطالق نیست

9

تأثیرات اراضی و حل و فصل 

مسائل استمالک )در صورت 

وجود(

قابل اطالق نیستقابل اطالق نیستقابل اطالق نیست

منابع مالی10
بانک انکشاف اسالمی و حکومت 

جمهوری اسالمی افغانستان

حکومت جمهوری اسالمی 

افغانستان
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان

منترشنشدهمنترشنشدهمنترشنشدهتاریخ تصویب بودجه پروژه11

37,023,039$10,576,204$18,450,256.00$ارزش تخمینی پروژه12
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ریاست تدارکات، وزارت فواید عامهجزئیات متاس13
ریاست تدارکات، وزارت 

فواید عامه
ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه

پایان مرحله تدارکات / اعطای قرارداد

29 اپریل 292018 اپریل 292018 اپریل 2018تاریخ انتشار1

عنوان قرارداد2
احیای رسک آسفالت دوشی - 

پلخمری با طول 52 کیلومرت

احداث و آسفالت رسک 

کابل – لوگر، بخش اول با 

طول 21.209 کیلومرت

احداث و آسفالت رسک میدان هوایی 

قندهار با طول 16.5 کیلومرت

ریاست تدارکات، وزارت فواید عامهنهاد تدارکاتی3
ریاست تدارکات، وزارت 

فواید عامه
ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه

4
مراحل تدارکات )مراحل 

عمومی تدارکات(

دعوت به داوطلبی و اعالم تصمیم 

درباره برنده قرارداد

دعوت به داوطلبی و اعالم 

تصمیم درباره برنده قرارداد

دعوت به داوطلبی و اعالم تصمیم 

درباره برنده قرارداد

قیمت فی واحدقیمت فی واحدقیمت فی واحدنوع قرارداد5

تضمین بانکی، 650,000.00$نوع و مقدار تضمین داوطلبی6
تضمین بانکی، 

$289,980.00
تضمین بانکی، $1,140,691.00

7
تعداد رشکت هایی که 

مناقصه می کنند
4 رشکت13 رشکت12 رشکت

رشکت قراردادی )برنده(8
رشکت تجارتی اسالم یکجا با رشکت 

ساختامنی نبی زاده وردک

رشکت ساختامنی یونیک 

بیلدرز
رشکت ساختامنی بارک باخرت

37,023,039$10,576,204$18,450,256.00$برآورد هزینه9

قیمت قرارداد10

مبلغ قرارداد اصلی: 

$17,807,645.1

مبلغ قرارداد اصالح شده:

$22,006,843.15

مبلغ قرارداد اصلی:

افغانی597,451,239.00 

مبلغ قرارداد اصالح شده:

افغانی 667,665,637.63

مبلغ قرارداد اصلی:

افغانی 280,617,938.63,2

مبلغ قرارداد اصالح شده:

افغانی 737,201,660,63,2

30 جون 142013 دسامرب 2011تاریخ تدارکات / اعالم پروژه11

جلسه پیشنهاد اولیه در تاریخ 

2013/22/7 برگزار شد؛ اما تاریخ دعوت 

به داوطلبی ذکر نشده است.

01 جنوری 022014 دسامرب 012015 جنوری 2014تاریخ انعقاد قرارداد12

محدوده کاری قرارداد13
احیای رسک آسفالت دوشی - 

پلخمری با طول 52 کیلومرت

احداث و آسفالت رسک 

کابل – لوگر، بخش اول 

با طول 21.209 کیلومرت و 

عرض 7 مرت با 1 مرت بنای 

شانه و تخلیه گاه در امتداد 

رسک

احداث و آسفالت رسک میدان هوایی 

قندهار با طول 16.5 کیلومرت، رسک 

4 لینی با عرض مجموعی 42 مرت، 

تخلیه گاه، پیاده روها، آبروها و سیستم 

روشنایی جاده ای

2014/1/1 برای 24 ماه2014/14/2 برای 18 ماه2013/1/2 - برای 15 ماهتاریخ رشوع و مدت قرارداد14
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15
رسانه مورد استفاده برای 

تدارکات

روزنامه انیس و وب سایت خدمات 

بازسازی و انکشاف افغانستان

روزنامه انیس و وب سایت 

خدمات بازسازی و انکشاف 

افغانستان

روزنامه انیس و وب سایت خدمات 

بازسازی و انکشاف افغانستان

مناقصه دوباره: تاریخ و علت16
دوباره به مناقصه گذاشته شد؛ اما 

علت آن منترش نشده است.
قابل اطالق نیست

جزئیات متاس17

وزارت فواید عامه و اداره بازسازی 

 ،)ARDS( و انکشاف افغانستان

ساختامن وزارت اقتصاد، منزل 4 

و 5، چهارراهی ملک اصغر، کابل، 

ards.procurement@ افغانستان

ards.org.af

وزارت فواید عامه و 

اداره بازسازی و انکشاف 

 ،)ARDS( افغانستان

ساختامن وزارت 

اقتصاد، منزل 4 و 5، 

چهارراهی ملک اصغر، 

ards. کابل، افغانستان

procurement@ards.

org.af

وزارت فواید عامه و اداره بازسازی و 

انکشاف افغانستان )ARDS(، ساختامن 

وزارت اقتصاد، منزل 4 و 5، چهارراهی 

ards. ملک اصغر، کابل، افغانستان

procurement@ards.org.af

 Khayal.mohammad@ards.org.af

tanka.prasad@ards.org.af

در هر 6 ماه اجرای قرارداد

تاریخ انتشار1

منترشنشدهمنترشنشدهمنترشنشده

عنوان قرارداد2

نهاد تدارکاتی3

قراردادی / مشاور4

تاریخ رشوع قرارداد5

مدت قرارداد6

قیمت اصلی قرارداد7

8
وضعیت پیرشفت عملی 

قرارداد )٪(

رشح اجزای پروژه9

10
تغییرات در محدوده قرارداد 

با ذکر دالیل

کل پرداخت انجام شده11

جزئیات لغو در صورت اعامل12

13
مسائل مورد بحث و وضعیت 

آن

14
اقدامات ایمنی )حوادث و 

مرگ(

جزئیات متاس15

پایان مرحله تکمیل پروژه

29 اپریل 292018 اپریل 292018 اپریل 2018تاریخ انتشار1

عنوان پروژه2
احیای رسک آسفالت دوشی - 

پلخمری با طول 52 کیلومرت

احداث و آسفالت رسک 

کابل – لوگر، بخش اول با 

طول 21.209 کیلومرت

احداث و آسفالت رسک میدان هوایی 

قندهار با طول 16.5 کیلومرت

نهاد تدارکاتی3
ریاست مدیریت پروژه، وزارت فواید 

عامه

ریاست مدیریت پروژه، 

وزارت فواید عامه

ریاست مدیریت پروژه، وزارت فواید 

عامه

mailto:ards.procurement@ards.org.af
mailto:ards.procurement@ards.org.af
mailto:ards.procurement@ards.org.af
mailto:ards.procurement@ards.org.af
mailto:ards.procurement@ards.org.af
mailto:ards.procurement@ards.org.af
mailto:ards.procurement@ards.org.af
mailto:tanka.prasad@ards.org.af
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تکمیل4

مبلغ قرارداد اصلی: 

$17,807,645.1

مقدار قرارداد اصالح شده:

$22,006,843.15

مقدار قرارداد اصلی:

افغانی 451,239.00,597

مقدار قرارداد اصالح شده:

افغانی667،665،637.63 

پروژه حدود 90٪ کامل شده

قابل اطالق نیست28 جوالی 2016تاریخ تکمیل5
در زمان انجام این بازدید از سایت ٪90 

تکمیل شده

قابل اطالق نیستمنترشنشدهمحدوده در زمان تکمیل6

دیزاین و لیست احجام کاری به دلیل 

دیزاین ناکارآمد در جریان آماده سازی 

کار رسک، تغییر کرده است

7
ارجاع به گزارش تفتیش و 

ارزیابی
قابل اطالق نیستقابل اطالق نیستمنترشنشده

8
اقدامات ایمنی )حوادث و 

مرگ(
قابل اطالق نیستقابل اطالق نیستمنترشنشده

جزئیات متاس9
ریاست مدیریت پروژه، وزارت فواید 

عامه

ریاست مدیریت پروژه، 

وزارت فواید عامه

ریاست مدیریت پروژه، وزارت فواید 

عامه

تکمیل قرارداد

29 اپریل 292018 اپریل 292018 اپریل 2018تاریخ انتشار1

عنوان قرارداد2
احیای رسک آسفالت دوشی – 

پلخمری با طول 52 کیلومرت

احداث و آسفالت رسک 

کابل – لوگر، بخش اول با 

طول 21.209 کیلومرت

احداث و آسفالت رسک میدان هوایی 

قندهار با طول 16.5 کیلومرت

نهاد تدارکاتی3
ریاست مدیریت پروژه، وزارت فواید 

عامه

ریاست مدیریت پروژه، 

وزارت فواید عامه

ریاست مدیریت پروژه، وزارت فواید 

عامه

قابل اطالق نیستمنترشنشدهافزایش قیمت قرارداد4
قراردادی نوسانات قیمت ارز را مطرح 

کرده است.

تغییر مدت قرارداد5

بله با 2 تغییر مواجه شد:

1- متدید 8 ماهه با ارزش ,$4( 

)347,384.10 برای 8 کیلومرت رسک 

در شهر پلخمری

2- متدید 4 ماهه با ارزش 

)899,198.15$(، با توجه به تغییر 

لیست احجام کاری، دیوار استنادی، 

آبروها، سنگ تراشی، کانکریت کاری، 

شانه ها، حفره ها، حفاری و افزایش 

تخریب ساختارهای موجود

20 ماه12 ماه

تغییر در محدوده قرارداد6

با توجه به تغییر لیست احجام 

کاری، دیوار استنادی، آبروها، 

سنگ تراشی، کانکریت کاری، 

شانه ها، حفره ها، حفاری و افزایش 

تخریب ساختارهای موجود

70 سانتی مرت افزایش در 

مشخصات رسک
تغییر دیزاین
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تغییر در محدوده کاریدالیل تغییرات قیمت7
70 سانتی مرت افزایش در 

مشخصات رسک
تغییر دیزاین

دالیل تغییر محدوده و مدت8

با توجه به تغییر لیست احجام 

کاری، دیوار استنادی، آبروها، 

سنگ تراشی، کانکریت کاری، 

شانه ها، حفره ها، حفاری و افزایش 

تخریب ساختارهای موجود

70 سانتی مرت افزایش در 

مشخصات رسک
تغییر دیزاین

جزئیات متاس9
ریاست مدیریت پروژه، وزارت فواید 

عامه

ریاست مدیریت پروژه، 

وزارت فواید عامه

ریاست مدیریت پروژه، وزارت فواید 

عامه

۶. ۱. ۲ پروژه های وزارت احیا و انکشاف دهات

اطالعات پروژهشامره

احیای رسک روستایی مربوط به 

برنامه ملی راه سازی روستایی 

)NRAP(

احیای آبروها، احیای دیوارهای 

استنادی، ترمیم رسک های 

روستایی، احیای آبروهای 

شستشوی رسک

جغل اندازی 20 کیلومرت رسک از 

قریه خواجه بنا تا ولسوالی ایشان 

خلیفه چال

در پایان مرحله تشخیص آماده سازی پروژه

29 اپریل 292018 اپریل 292018 اپریل 2018تاریخ انتشار1

2

روش انتخاب پروژه 

)حکومت چگونه به 

فکر طرح این پروژه 

افتاده است(

منترشنشدهمنترشنشدهمنترشنشده

3
سکتور، سکتور 

فرعی
زیربنا، رسک دهاتیزیربنا، رسک دهاتیزیربنا، رسک دهاتی

عنوان پروژه4
احیای رسک روستایی، مربوط به برنامه 

)NRAP( ملی راه سازی روستایی

احیای آبروها، احیای دیوارهای 

استنادی، ترمیم رسک های روستایی، 

احیای آبروهای شستشوی رسک

جغل اندازی 20 کیلومرت رسک از قریه 

خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه 

چال

ولسوالی ورس، والیت بامیان، افغانستانموقعیت پروژه5
والیت پروان، ولسوالی سالنگ، 

افغانستان
ولسوالی چال، والیت تخار، افغانستان

هدف پروژه6

ساخت 20 کیلومرت رسک جغلی به 

منظور فراهم آوری دسرتسی 14 قریه به 

بازارهای محلی، کلینیک ها و ... دیزاین 

شده است

ساخت 5 کیلومرت رسک جغلی 

جدید به منظور فراهم آوری 

دسرتسی 7 قریه به بازارهای محلی، 

کلینیک ها و ... دیزاین شده است

ساخت 20 کیلومرت رسک جغلی جدید 

به منظور فراهم آوری دسرتسی 7 قریه 

به بازارهای محلی، کلینیک ها و ... 

دیزاین شده است
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7
محدوده پروژه 

)نتیجه اصلی(

20 کیلومرت کار احداث رسک، بهبود تراز 

رسک، آماده سازی الیه های اولیه رسک 

متشکل از برش کنار رسک، اصالح پرکاری 

شیب و دیگر ویژگی های مشخص شده در 

طراحی و لیست احجام کاری، الیه جغلی 

فوقانی با ضخامت 150mm برای راهرو در 

جایی که تعیین و در طراحی آمده است، 

ساخت 96 ساختامن تخلیه از جمله آبروها، 

دیوار استنادی گابیونی [یادداشت: تورهای 

پرشده از سنگ و ریگ که به عنوان دیوار 

استنادی قابل استفاده است] در ابعاد و 

مکان های مختلف

5 کیلومرت کار احداث رسک، 

بهبود تراز رسک، آماده سازی 

الیه های اولیه رسک متشکل از برش 

کنار رسک، اصالح پرکاری شیب و 

دیگر ویژگی های مشخص شده در 

طراحی و لیست احجام کاری، الیه 

 150mm جغلی فوقانی با ضخامت

برای راهرو در جایی که تعیین 

شده و در طراحی آمده است، 

ساخت 12 ساختامن تخلیه از جمله 

آبروها، دیوار استنادی در ابعاد و 

مکان های مختلف

ساخت رسک جغلی با ضخامت 

15cm، طول 20 کیلومرت و 3.5 مرت 

راهرو و 0.5 مرت شانه در هر دو طرف 

با ساختار تخلیه از جمله پل های 

کوچک و آبروها

8
عواقب محیطی )در 

صورت وجود(
در سطح محلی منترش شده استقابل اطالق نیستقابل اطالق نیست

9

تأثیرات اراضی و 

حل و فصل مسائل 

استمالک )در 

صورت وجود(

7 مسئله جابجایی حل و فصل شد و 

مردم زمین ها را برای رسک سازی واگذار 

کردند

در سطح محلی منترش شده استقابل اطالق نیست

وزارت احیا و انکشاف دهاتبانک جهانیبانک جهانیمنابع مالی10

11
تاریخ تصویب 

بودجه پروژه
قابل اطالق نیستقابل اطالق نیستقابل اطالق نیست

12
ارزش تخمینی 

پروژه
157,635,239.1 افغانی21,219,030.00 افغانیقابل اطالق نیست

جزئیات متاس13
ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف 

دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و 

انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و 

انکشاف دهات

پایان مرحله تدارکات / اعطای قرارداد

29 اپریل 292018 اپریل 292018 اپریل 2018تاریخ انتشار1

عنوان قرارداد2
احیای رسک روستایی مربوط به برنامه 

)NRAP( ملی راه سازی روستایی

احیای آبروها، احیای دیوارهای 

استنادی، ترمیم رسک های 

روستایی، احیای آبروهای 

شستشوی رسک

جغل اندازی 20 کیلومرت رسک از قریه 

خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه 

چال

نهاد تدارکاتی3
ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف 

دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و 

انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و 

انکشاف دهات

4

مراحل تدارکات 

)مراحل عمومی 

تدارکات(

دعوت به داوطلبی و اعالم برنده قرارداد
دعوت به داوطلبی و اعالم برنده 

قرارداد

دعوت به داوطلبی و اعالم برنده 

قرارداد

قیمت فی واحدقیمت فی واحدنوع قرارداد.5

فقط در سطح قریه به صورت محلی 

 منترش شده است

 )قیمت فی واحد(

6
نوع و مقدار 

تضمین داوطلبی
قابل اطالق نیستتضمین بانکی، 960,412 افغانیتضمین بانکی، 2,222,882 افغانی
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7

تعداد رشکت هایی 

که مناقصه 

می کنند

قابل اطالق نیست2 رشکت2 رشکت

8
رشکت قراردادی 

)برنده(

رشکت انجنیری و ساختامنی بیلد تیک 

یکجا با رشکت ساختامنی شمس افغان
رشکت ساختامنی رامین مختار

به 9 شورای انکشافی محلی اعطا شده 

است

21,219,030.00 افغانیمنترشنشدهبرآورد هزینه9
فقط در سطح قریه به صورت محلی 

منترش شده است

157,635,239.1 افغانی19,208,203.00 افغانی 44,457,638.00افغانیقیمت قرارداد10

11
تاریخ تدارکات / 

اعالم پروژه
15 می 42013 اکترب-2012

فقط در سطح قریه منترش شده است 

2016/15/6 -

2 نوامرب 1016 فربوری 2013/29/62013تاریخ انعقاد قرارداد12

13
محدوده کاری 

قرارداد

20 کیلومرت کار احداث رسک، بهبود تراز 

رسک، آماده سازی الیه های اولیه رسک 

متشکل از برش کنار رسک، اصالح پرکاری 

شیب و دیگر ویژگی های مشخص شده در 

طراحی و لیست احجام کاری، الیه جغلی 

فوقانی با ضخامت 150mm برای راهرو در 

جایی که تعیین شده و در طراحی آمده، 

ساخت 96 ساختامن تخلیه از جمله آبروها، 

دیوار استنادی گابیونی[ یادداشت: تورهای 

پر شده از سنگ و ریگ که به عنوان دیوار 

استنادی قابل استفاده است] در ابعاد و 

مکان های مختلف

5 کیلومرت کار احداث رسک، 

بهبود تراز رسک، آماده سازی 

الیه های اولیه رسک متشکل از 

برش کنار رسک، اصالح پرکاری 

شیب و دیگر ویژگی های مشخص 

شده در طراحی و لیست احجام 

کاری، الیه جغلی فوقانی با 

ضخامت 150mm برای راهرو در 

جایی که تعیین شده و در طراحی 

آمده، ساخت 12 ساختامن تخلیه 

از جمله آبروها، دیوار استنادی در 

ابعاد و مکان های مختلف

ساخت رسک جغلی با ضخامت 

15cm، طول 20 کیلومرت و 3.5 مرت 

راهرو و 0.5 مرت شانه در هر دو طرف 

با ساختار تخلیه از جمله پل های 

کوچک و آبروها

14
تاریخ رشوع و مدت 

قرارداد
2016/2/11 )270 روز(2013/10/2 برای 310 روز29 جون 2013 به مدت 535 روز

15
رسانه مورد استفاده 

برای تدارکات
اعالم عمومی در سطح قریه

روزنامه آرمان ملی و اعالم عمومی 

در سطح قریه
اعالم عمومی در سطح قریه

16
مناقصه دوباره: 

تاریخ و علت
قابل اطالق نیست

جزئیات متاس17
ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف 

دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و 

انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و 

انکشاف دهات

در هر 6 ماه اجرای قرارداد
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تاریخ انتشار1

منترشنشدهمنترشنشدهمنترشنشده

عنوان قرارداد2

نهاد تدارکاتی3

قراردادی / مشاور4

تاریخ رشوع قرارداد5

مدت قرارداد6

7
قیمت اصلی 

قرارداد

8
وضعیت پیرشفت 

عملی قرارداد )٪(

رشح اجزای پروژه9

10

تغییرات در 

محدوده قرارداد با 

ذکر دالیل

11
کل پرداخت انجام 

شده

12
جزئیات لغو در 

صورت اعامل

13
مسائل مورد بحث و 

وضعیت آن

14
اقدامات ایمنی 

)حوادث و مرگ(

جزئیات متاس15

پایان مرحله تکمیل پروژه

29 اپریل 292018 اپریل 292018 اپریل 2018تاریخ انتشار1

عنوان پروژه2
احیای رسک روستایی مربوط به برنامه 

)NRAP( ملی راه سازی روستایی

احیای آبروها، احیای دیوارهای 

استنادی، ترمیم رسک های 

روستایی، احیای آبروهای 

شستشوی رسک

جغل اندازی 20 کیلومرت رسک از قریه 

خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه 

چال

نهاد تدارکاتی3
ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و 

انکشاف دهات

ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا 

و انکشاف دهات

ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و 

انکشاف دهات

157,635,239.1 افغانی19,071,682.70 افغانی 42,555,920.67افغانی42 تکمیل4

30 نوامرب-102017 دسامرب 142015 اکترب 2015تاریخ تکمیل5

6
محدوده در زمان 

تکمیل
تغییر در دیزاین و لیست احجام کاری

از 15 مورِد لیست احجام کاری 

4 مورد آن ساخته شده و برخی 

تغییرات در بقیه موارد آمده است

قابل اطالق نیست
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7
ارجاع به گزارش 

تفتیش و ارزیابی

این پروژه مورد تفتیش قرار نگرفته و 

برنامه ملی راه سازی روستایی پروژه ها 

را به  صورت موردی تفتیش منی کند؛ 

بلکه همه پروژه های برنامه ملی راه سازی 

روستایی را به  صورت کلی تفتیش 

می کند.

برنامه ملی راه سازی روستایی 

این پروژه و قراردادی آن را 

رضایت بخش گزارش می کند؛ 

اما این پروژه تفتیش نشده است 

و برنامه ملی راه سازی روستایی 

پروژه ها را به  صورت موردی تفتیش 

منی کند؛ بلکه همه پروژه های 

برنامه ملی راه سازی روستایی را به 

 صورت کلی تفتیش می کند.

قابل اطالق نیست

8
اقدامات ایمنی 

)حوادث و مرگ(
قابل اطالق نیستمنترشنشدهمنترشنشده

جزئیات متاس9
ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و 

انکشاف دهات

ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا 

و انکشاف دهات

ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و 

انکشاف دهات

تکمیل قرارداد

29 اپریل 292018 اپریل 292018 اپریل 2018تاریخ انتشار1

عنوان قرارداد2

احیای روستای سومین جاده، وابستگی 

به برنامه ملی راه سازی روستایی 

)NRAP(

توان بخشی گلربگ ها، احیاء 

دیوارهای پایدار، ترمیم راه های 

روستایی، بازسازی کلوچه شستشو

جغل اندازی 20 کیلومرت رسک از قریه 

خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه 

چال

نهاد تدارکاتی3
ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و 

انکشاف دهات

ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا 

و انکشاف دهات

ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و 

انکشاف دهات

4
افزایش قیمت 

قرارداد
قابل اطالق نیستقابل اطالق نیستقابل اطالق نیست

قابل اطالق نیست227489 روزتغییر مدت قرارداد5

6
تغییر در محدوده 

قرارداد
تغییر در طراحی و لیست احجام کاری

تغییر در طراحی و لیست احجام 

کاری در سایت
قابل اطالق نیست

7
دالیل تغییرات 

قیمت
قابل اطالق نیستخربه کار به عنوان Per BoQکار خربه به عنوان لیست احجام کاری

8
دالیل تغییر 

محدوده و مدت

مقدار گواهی نهایی از قیمت قرارداد 

کاهش یافته است

طراحی و تغییر لیست احجام 

کاری در این سایت و به علت 

مسائل مربوط به جامعه و آب و 

هوا، مدت قرارداد افزایش می یابد

قابل اطالق نیست

جزئیات متاس9
ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و 

انکشاف دهات

ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا 

و انکشاف دهات

ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و 

انکشاف دهات
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۶. ۱. ۳ پروژه های وزارت انرژی و آب

پروژه بند کامل خاناطالعات پروژهشامره
پروژه دیوار استنادی سنگی در قریه قره 

هندو و شهر تالقان

در پایان مرحله تأیید برای آماده سازی پروژه

29 اپریل 2018 29 اپریل 2018 تاریخ انشار1

2
روش انتخاب پروژه )حکومت چگونه 

به فکر طرح این پروژه افتاده است(
منترشنشدهبه طور ضمنی منترش شده است

زیربنا، دیوار استنادیبندسکتور، سکتور فرعی3

بند کامل خانعنوان پروژه4
پروژه دیوار استنادی سنگی در قریه قره هندو و 

شهر تالقان

تخارچهار برجک، والیت نیمروزموقعیت پروژه5

هدف پروژه6
بند کنرتل سیل، تولید 9 مگاوات برق و گسرتش 

زمین های زراعتی

حفاظت از قریه قره هندو و زمین های کشت 

شده

محدوده پروژه )نتیجه اصلی(7
بند کنرتل سیل، تولید 9 مگاوات برق و گسرتش 

آبیاری 1400000 هکتار زمین

ساخت و ساز دیوار سنگی در والیت تخار، 

تالقان، قریه قره هندو

منترشنشدهعواقب محیطی )در صورت وجود(8
هیچ سندی مبنی بر مطالعه محیط زیست در 

رابطه با قریه های مجاور وجود ندارد

9
تأثیرات اراضی و حل و فصل مسائل 

استمالک )در صورت وجود(
قابل اطالق نیستمنترشنشده

حکومت جمهوری اسالمی افغانستانحکومت جمهوری اسالمی افغانستانمنابع مالی10

23 جنوری 20162017، 2017 و 2018تاریخ تصویب بودجه پروژه11

  34,701,750.00افغانی78,035,813.28$ارزش تخمینی پروژه12

ریاست تدارکات، وزارت انرژی و آبریاست تدارکات، وزارت انرژی و آبجزئیات متاس13

پایان مرحله تدارکات / قرارداد

 29 اپریل 2018 29 اپریل 2018 تاریخ نرش1

بند کامل خانعنوان قرارداد2
پروژه دیوار استنادی سنگی در قریه هندو قره و 

شهر تالقان

ریاست تدارکات، وزارت انرژی و آبریاست تدارکات، وزارت انرژی و آبنهاد تدارکاتی3

4
مراحل تدارکات )مراحل عمومی 

تدارکات(
دعوت به داوطلبی و اعالم برنده قرارداددعوت به داوطلبی و اعالم برنده قرارداد

قیمت فی واحدقیمت ثابتنوع قرارداد5

تضمین بانکی، 700,000 افغانیتضمین بانکی، 7,877,738.713$نوع و مقدار تضمین داوطلبی6

7
تعداد رشکت هایی که مناقصه 

می کنند
5 رشکت4 رشکت

رشکت قراردادی )برنده(8

Asia Bana Construction Company در 

  with SAROL Turkeyرسمایه گذاری مشرتک با

 Design and Consultancy Company

 & PEMTIC Turkey Dam and Road

Construction Company

رشکت ساختامنی سلطان افغان

34,701,750.00 افغانی78,035,813.28$برآورد هزینه9

28,125,750.00 افغانی78,777,387.13$قیمت قرارداد10

9 جنوری 292016 می 2016تاریخ تدارکات / اعالم پروژه11
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24 می 252016 جون 2016تاریخ انعقاد قرارداد12

محدوده کاری قرارداد13
بند کنرتل سیل، تولید 9 مگاوات برق و گسرتش 

آبیاری 1400000 هکتار زمین

ساخت دیوار استنادی سنگی در قریه قره هندو 

و شهر تالقان

2016/4/6 برای 8 ماه2017/20/4 به مدت 42 ماهتاریخ رشوع و مدت قرارداد14

روزنامه انیسروزنامه اصالحرسانه مورد استفاده برای تدارکات15

قابل اطالق نیستقابل اطالق نیستمناقصه دوباره: تاریخ و علت16

ریاست تدارکات، وزارت انرژی و آبریاست تدارکات، وزارت انرژی و آبجزئیات متاس17

در هر 6 ماه اجرای قرارداد

تاریخ انتشار1

نرش نشدهنرش نشده

عنوان قرارداد2

نهاد تدارکاتی3

قراردادی / مشاور4

تاریخ رشوع قرارداد5

مدت قرارداد6

قیمت اصلی قرارداد7

وضعیت پیرشفت عملی قرارداد )٪(8

رشح اجزای پروژه9

10
تغییرات در محدوده قرارداد با ذکر 

دالیل

کل پرداخت انجام شده11

جزئیات لغو در صورت اعامل12

مسائل مورد بحث و وضعیت آن13

اقدامات ایمنی )حوادث و مرگ(14

جزئیات متاس15

پایان مرحله تکمیل پروژه

29 اپریل 2018 قابل اطالق نیست تاریخ انتشار1

قابل اطالق نیستعنوان پروژه2
پروژه دیوار استنادی سنگی در قریه هندو قره و 

شهر تالقان

ریاست مدیریت پروژه، وزارت انرژی و آبقابل اطالق نیستنهاد تدارکاتی3

 25,900,812.30افغانیقابل اطالق نیستتکمیل4

18 جنوری 2017قابل اطالق نیستتاریخ تکمیل5

منترشنشدهقابل اطالق نیستمحدوده در زمان تکمیل6

منترشنشدهقابل اطالق نیستارجاع به گزارش تفتیش و ارزیابی7

منترشنشدهقابل اطالق نیستاقدامات ایمنی )حوادث و مرگ(8

ریاست مدیریت پروژه، وزارت انرژی و آبقابل اطالق نیستجزئیات متاس9

تکمیل قرارداد

29 اپریل 2018 قابل اطالق نیستتاریخ انتشار1

قابل اطالق نیستعنوان قرارداد2
پروژه دیوار استنادی سنگی در قریه هندو قره و 

شهر تالقان
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ریاست مدیریت پروژه، وزارت انرژی و آبقابل اطالق نیستنهاد تدارکاتی3

قابل اطالق نیستقابل اطالق نیستافزایش قیمت قرارداد4

قابل اطالق نیستقابل اطالق نیستتغییر مدت قرارداد5

قابل اطالق نیستتغییر در محدوده قرارداد6
طول دیوار از 1500 مرت )طرح اولیه( به 1392 مرت 

کاهش یافت

کاهش در محدودهقابل اطالق نیستدالیل تغییرات قیمت7

قابل اطالق نیستدالیل تغییر محدوده و مدت8
طول از دیوار از 1500 مرت به 1392 مرت کاهش 

یافت

ریاست مدیریت پروژه، وزارت انرژی و آبقابل اطالق نیستجزئیات متاس9

6. 2 ضمیمه 2: فهرست مصاحبه های انجام شده

بهترتیبحروفالفبابراساسناممرتبشدهاست.

منظوراز»تاریخ«،تاریخانجاممصاحبهاست.

اباسینصمدی،رئیسبخشمدیریتپروژهوزارتفوایدعامه،تاریخ19فربوری2018. 1

عبدالباقی،رهربتیمنظارت،وزارتفوایدعامه،دفرتسایتپروژهمیدانهوایی،قندهار،تاریخ15مارچ2018. 2

عبداملومنسعید،مدیرساحوی،برنامهملیراهسازیروستایی-وزارتاحیاوانکشافدهات-زونشاملرشق،کندز،تاریخ26مارچ2018. 3

عبدالقادرمتین،آمرتدارکات،ریاستتدارکاتوزارتاحیاوانکشافدهات،تاریخ22جنوری2018. 4

عبدالوالی،رئیسبخشنرشات،ریاستنرشات،وزارتانرژیوآب،تاریخ13فربوری2018. 5

احمداللههاللی،رئیسپروژه،رشکتساختامنیبارکباخرت،دفرتسایتپروژهمیدانهواییقندهار،تاریخ15مارچ2018. 6

بشیرحنیف،انجنیر،ریاستفوایدعامهوالیتتخار،تاریخ12مارچ2018. 7

برهانالدین،انجنیرتضمینکیفیت،رسمایهگذاریمشرتکABCCوPimtek،دفرتسایتپروژهبندکاملخان،تاریخ13اپریل2018. 8

انجنیرغنی،رئیسفوایدعامهوالیتتخار،تاریخ17مارچ2018. 9

فیصلفرجد،هامهنگکنندهپروژهبرایپروژهبندکاملخان،وزارتانرژیوآب،ازتاریخ24تا30مارچ2018. 10

فریدهاشمی،رئیسبرنامهملیراهسازیروستانیوزارتاحیاوانکشافدهاتدروالیتپروان،تاریخ11مارچ2018. 11

غوث،رئیستطبیقپروژه،وزارتانرژیوآب،تاریخ23مارچو1اپریل2018. 12

حکیمالله،ملکقریهنواخپایین،ولسوالیسالنگ،والیتپروان،تاریخ11مارچ2018. 13

هامیونرحامنی،مدیرساحوی،برنامهملیراهسازیروستاییوزارتاحیاوانکشافدهات،تاریخ6مارچ2018. 14

حیاتالله،معاونرشکتساختامنیسلطانافغان)قراردادیپروژهدیواراستنادیقریهقرههندو(،تاریخ26مارچ2018. 15

حکمتولی،مدیرساختوساز،رسمایهگذاریمشرتکABCCوPimtek،دفرتسایتبندکاملخان،تاریخ14اپریل2018. 16

جعفراثر،رسپرستپروژه،رسمایهگذاریمشرتکABCCوPimtek،دفرتسایتبندکاملخان،تاریخ14اپریل2018. 17
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خانمحمد،منایندهقریهقرههندو،والیتتخار،تاریخ14مارچ2018. 18

خاطرهیوسفی،مدیرقراردادها،ادارهتدارکات،وزارتانرژیوآب،21فربوری2018. 19

محمدامین،منایندهقریهکالنزمیندرورس،بامیان،تاریخ23اپریل2018. 20

محمدانور،متخصصمدیریتقرارداد،ریاستتدارکات،وزارتفوایدعامه،ازتاریخ12تا16فربوری2018. 21

محمدعارف،انجنیرMIS،وزارتفوایدعامه،ازتاریخ12تا16فربوری2018. 22

محمدآصفغفوری،رئیسامورکارکنان،وزارتانرژیوآب،تاریخ6فربوری2018. 23

محمدداد،منایندهقریهاولتاک،ورس،بامیان،تاریخ23اپریل2018. 24

محمدنادرمحبوب،رئیسمدیریتقرارداد،وزارتاحیاوانکشافدهات،تاریخ29اپریل2018. 25

محمدرفیق،معاونشورایانکشافولسوالی،والیتلوگر،تاریخ5مارچ2018. 26

محمدرضا،انجنیرتضمینکیفیت،وزارتانرژیوآب،دفرتسایتنیمروز،تاریخ13اپریل2018. 27

محمدصدیق،منایندهقریهسوختهقول،ورس،بامیان،تاریخ23اپریل2018. 28

محمدسلیماکرب،مدیرآبرسانیتالقان،ریاستانرژیوآب،تاریخ14مارچ2018. 29

محمدشفا،مهندستوپوگرافی،وزارتانرژیوآب،دفرتسایتنیمروز،تاریخ13اپریل2018. 30

محمدشیرینالکوزی،متخصصتدارکات،ادارهتدارکات،وزارتاحیاوانکشافدهات،تاریخ5مارچ2018. 31

محمدیعقوب،مدیربرنامهریزیودیزاین،وزارتفوایدعامه،28مارچو1اپریل2018. 32

قیامالدینسلطانی،رئیسآبرسانیتالقان،ریاستانرژیوآب،والیتتخار،15مارچ2018. 33

رفیعاللهلودین،شخصارتباطیابتکارشفافیتزیربناییدروزارتانرژیوآب،تاریخ15جنوری2018. 34

رفیعالله،معاونرسوی،وزارتانرژیوآب،دفرتسایتنیمروز،تاریخ13اپریل2018. 35

صفیالله،رهربتیم،دفرتمحلسایتکابل-لوگر،تاریخ5مارچ2018. 36

شاهآغافاضل،مدیرMIS،ریاستادارهپروژه،وزارتفوایدعامه،تاریخ19فربوری2018. 37

رشیفعلیزایی،شخصارتباطیابتکارشفافیتزیربناییدروزارتاحیاوانکشافدهات،22جنوری2018. 38

شیالضیا،آمرپروژه،پروژهرسکدوشی-پلخمری،ریاستمدیریتپروژه،تاریخ23فربوری2018. 39

ولیاللهجبارخیل،رئیسعمومیتدارکات،ادارهتدارکات،وزارتانرژیوآب،17و25فربوری2018. 40

ذبیحاللهزاهد،آمرپروژه،پروژهرسککابل-لوگر،رشکتساختامنییونیکبیلدرز،تاریخ1اپریل2018. 41

زهیر،رئیسشورایانکشافولسوالی،پلخمری،بغالن،تاریخ12مارچ2018. 42
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6 . 3 ضمیمه 3: محدوده کار

رشکــتمشــورتیمکلــفبــهاجــرایپروســهاطمینــان،جمــعآوریاطالعــاتدربــارهپــروژهبــاتوجــهبــهرهنمــودانشــتاراطالعــات،مطالعــهمعلومــاتو

ــهگــروهنهادهــایذیدخــلاســت. ــراســاسیافتههــایکلیــدیب ــهتوصیههــاوپیشــنهاداتب ارائ

مسئولیتهایمشاوربراساسالیحهوظایفمبتنیبرتقاضایلیستقیمت)RFQ(بهرشحزیراست:

• بررسیوبسایتتدارکاتالکرتونیکیحکومت:برایبررسیاینکهآیانهادهایتدارکاتی،اطالعاتموردنیازرامنترشکردهاندیاخیر.	

• درخواستاطالعاتاضافیموردنیازابتکارشفافیتزیربناییبرایانتشارازنهادهایتدارکاتی	

• بازدیــدازســایتبــرایمصاحبــهبــاکارکنــانقــراردادیبــرایتصدیــقاطالعــاتمنترششــدهومشــاهدهپیرشفــتفیزیکــیســاختوســازدربرابــر	

مشــخصات،برنامــهوپیرشفــتمالــی

• تجزیهوتحلیلاطالعاتمنترششدهبرایشناساییمسائلنگرانکنندهبرایعموم	

• طــرحپیشنویــسگزارشــیکــهخالصــهپوشــشانتشــاراطالعــات،شناســاییمســائلگســرتدهمربــوطبــهعملکــرددرســمپلپروژههــاو	

برجستهســازینقــاطمــوردعالقــهخــاِصپروژههــایفــردیرادربــرداشــتهباشــد.

• شناساییاینکهآیایکبررسیمفصلیکسمپلازپروژههاالزماستیاخیر.	

• انجامسایرفعالیتهاووظایفمحولهازسویرئیسپروگرام	

6 . 4 اقالم قابل تحویل

اقالماصلیقابلتحویل:

a )گزارشاولیه

b )پیشنویسگزارشاطمیناندهی

c )نسخهنهاییگزارشاطمیناندهی

6 . 5 ضمیمه 4: روش تحقیق

ایــنبخــش،رویکــردپروســهاطمیناندهــیازجملــهبررســیاجاملــیروششناســی،روشهــایجمــعآوریاطالعــاتوانتشــاراطالعــات،پــالنتجزیــه

وتحلیــل،توســعهگــزارشوتعامــلبــاداراالنشــایملــیابتــکارشــفافیتزیربنایــی،گــروهنهادهــایذیدخــلونهادهــایتدارکاتــیراتوضیــحمیدهــد.

6 .6 جمع آوری و انتشار اطالعات

ــیافغانســتان)CoSTAfghanistan(متــاماطالعــات ــیابتــکارشــفافیتزیربنای ــاداراالنشــایمل تیــماطمیناندهــیمشــاوردرهمــکارینزدیــکب

منترششــدهراطبــقرهنمــودانتشــاراطالعــاِتابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانبــراســاسروشهــایزیــرجمــعآوریکــردهاســت.

ــه. 1 ــانحاصــلب ــیاطمین ــازتوســطنهادهــایتدارکات ــنروش،ازانتشــاراطالعــاتمــوردنی ــاای بررســی وب ســایت های نهادهــای تدارکاتــی:ب

دســتآوردیــم.

درخواســت اطالعــات اضافــی:بــراســاسقانــوندسرتســیبــهاطالعــات39ورهنمــودانتشــاراطالعــاتافغانســتان،اطالعــاتاضافــیمــوردنیــاز. 2

بــرایپروســهاطمیناندهــیابتــکارشــفافیتزیربنایــیرادرخواســتکردیــم.تیــمپروســهاطمیناندهــیبــرایجلوگیــریازهرگونــهســوءتفاهــم

بــهطــوررســمیازســویابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانبــهمؤسســاتمربوطــهمعرفــیشــدهاســت.
جریدهرسمی،قانوندسرتسیبهاطالعات،شامره:23،1156دسامرب2014 39
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6 . 7 بررسی گزارش

هــدفبررســیگــزارش،حصــولاطمینــانازایــناســتکــهاطالعــاتمنترششــدهکامــل،مرتبــطودقیــقباشــند.ســایرارزیابیهــاماننــدتأییــد،بررســی

اســنادوتحقیقــاتدربــارهابهامــاتدرایــنمرحلــهصــورتگرفتــهاســت.بررســیگــزارشرونــدیمســتمردرداخــلوهمچنیــنبــاتیــمابتــکارشــفافیت

ــرایپروســهاطمیناندهــیدرگــزارشاطمیناندهــی زیربنایــیافغانســتاناســت.لیســتکامــلارجاعــاتازمتــاماســنادواطالعــاتبررسیشــدهب

شــاملشــدهاســت.اطالعــاتمنترششــدهدربــارهتــدارکاتدربرابــرقانــونتــدارکاتودســتورالعمل/رهنمــودتــدارکاتبررســیشــدهاســت.

پسازجمعآوریاطالعاتمنترششدهدرجریانبررسیاولیهگزارش،فعالیتهایذیلاجراشدهاست.

بررسیاطالعاتمنترششده. 1

بررسیاسنادمرتبطبهتهیهوارائهشدهازسویابتکارشفافیتزیربناییافغانستان. 2

شناساییمصاحبهشوندگاناطالعدهندهازپروژههایکلیدیبرایتأییداطالعاتمنترششده. 3

ــی. 4 ــفافیتزیربنای ــکارش ــطابت ــدآنتوس ــیوتأیی ــایت،بررس ــاازس ــرایبازدیده ــاهداتب ــایمش ــاوفورمهه ــرایمصاحبهه ــنامهب ــهپرسش تهی

ــتان افغانس

6 . 8  تأیید اطالعات منترششده

اینفعالیتبرایاعتبارسنجیوتأییدصحتپروسهاطمیناندهی/گزارشاهمیتکلیدیداشتهاست.

روشهایتأییداطالعاتمنترششده:

ــی. 1 ــکارشــفافیتزیربنای ــهوازســویابت ــماطمیناندهــیتهی ــالًتوســطتی ــااســتفادهازفورمههــایمشــاهداتیکــهقب ــروژه:ب ــدازســایتپ بازدی

افغانســتانتأییــدشــدهاســت،پیرشفــتفیزیکــیوعملکــردپروژههــادربرابــرمشــخصات،برنامــهوالزامــاتمالــیدرخصــوصپروژههــایدرحــال

ــود. ــیمیش ــده،بررس ــاموتکمیلش انج

ــاپرسشــنامههایتأییدشــده. 2 ــااســتفادهازپرسشــنامهی ــقاطالعــاتمنترششــدهب ــهمنظــورتصدی ــراردادیب ــانق ــاکارکن ــه:مصاحبههــاب مصاحب

ــود. ــاممیش انج

6 . 9 تحلیل

ــاتوجــهبــهنــوعاطالعــاتواطالعــاتاستفادهشــدهبــهکارمیبــرد.هــدفاصلــیایــنتجزیــهو تیــماطمیناندهــیروشهــایتحلیــلمناســبیراب

تحلیــل،شناســاییمســائلمربــوطبــهعمــومدرزمینههــایذیــلاســت.

تدارکاتورقابت. 1

افزایشهزینهپروژه. 2

افزایشزمان. 3

کیفیتساختوساز. 4

ــج)outputs(وبازدهیهــای)outcomes(اطالعــاتو ــدنتای ــقوتأیی ــهمنظــورایجــاددرکعمی ــااطالعــاتکمــیب ــیراب ــلاطالعــاتکیف ــنتحلی ای

ارزیابــینقــاطقــوتوضعــفنهادهــایتدارکاتــیوســایرگروهــایذیدخــلدرانتشــاراطالعــات،مثلثســازی)روشتثبیــتوتأییــداطالعــات(کردهانــد.

بــرایتجزیــهوتحلیــلکیفــی،تیــمازرویکــردیســاختاریمبتنــیبــرشناســاییمشــاهداتوموضوعــاتکلیــدیاســتفادهکــردهاســت.تکــررومقایســه

جدولهــایاطالعــاتمنترششــده،پاســخهایمصاحبهشــوندگانومشــاهدات،عمــقبیشــرتیبــهیافتههــابخشــیدهاســت.اطالعــاتکیفــیبــاارائــه
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ــرگذاشــتهاند،عمــقبیشــرتی ــوردنظــرتأثی ــایم ــربازدهیه ــهوچــراب ــیچگون ــایزیربنای ــایپروژهه ــهفعالیته ــلاینک ــهســؤاالتازقبی پاســخب

ــد. ــمکردهان فراه

6 . 4  تهیه گزارش اطمینان دهی

پــسازتجزیــهوتحلیــل،تیــماطمیناندهــیپیشنویــسنخســتینگــزارشاطمیناندهــیرابــاتوجــهبــهدســتورالعملگزارشنویســیابتــکارشــفافیت

زیربنایــیافغانســتانوقالــبمعیــاریآن)عالمــتومــارکابتــکارشــفافیتزیربنایــی(تهیــهکــردهاســت.بــهدنبــالآن،ایــنگــزارشدقیــق،بررســیو

بــهابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانوگــروهنهادهــایذیدخــلارائــهشــدهاســتتــانظریاتشــانرابــهخصــوصدربــارهپروســهاطمیناندهــیثبــت

کننــد.پــسازدریافــتنظریــاتابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانپیشنویــسدومایــنگــزارشارائــهشــدهاســت.گــزارشنهایــیپــسازبررســی

دومــیابتــکارشــفافیتزیربنایــیافغانســتانمنتــرششــدهاســت.
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