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یادآوری:
در این گزارش »$« ،نشان دالر آمریکایی است $1 .در جوالی  2018برابر با  72افغانی است.
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قدردانی

تیــم گــزارش اطمیناندهــی از همــه افــرادی کــه در ارائــه اطالعــات و اســناد کلیــدی ،بــه خصــوص کســانی کــه در مصاحبههــا رشکــت
کردنــد قدردانــی میکنــد .ایــن تیــم بــه ویــژه از جاللتمــآب دکــر مصطفــی مســتور ،وزیــر اقتصــاد جمهــوری اســامی افغانســتان و
رئیــس گــروه نهادهــای ذیدخــل بــرای حامیــت و ســخنان ســازنده در جلســه آغازیــن و جلســات ارائــه پیشنویــس و نســخه نهایــی گــزارش
سپاســگزار اســت و در نهایــت از صمیــم قلــب از اعضــای گــروه نهادهــای ذیدخــل ( ،)MSGتیــم داراالنشــای ابتــکار شــفافیت زیربنایــی در
افغانســتان بــه ویــژه صبغتاللــه کریمــی ،نــارص تیمــوری ،غالمرضــا میرزایــی و تیــم داراالنشــای بیناملللــی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی
بــرای همــکاری و هدایــت خردمندان ـه آنــان در طــول اجــرای ایــن کار قدردانــی میکنــد.
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درباره تیم اطمیناندهی
رشکــت خدمــات مشــورتی اپلتــون – کــه در ادامــه « »ACSیــا «مشــاور» یــاد خواهــد شــد  -از ســوی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان ( )CoST Afghanistanبــرای
اجــرای پروســه اطمیناندهــی  8پــروژه انتخابشــده زیربنایــی و تهیــه ایــن گــزارش اســتخدام شــده اســت .رشکــت خدمــات مشــورتی اپلتــون ،اعضــای تیــم را بــه رشح
زیــر – کــه در ادامــه «تیــم اطمیناندهــی» یــا « »ATیــاد خواهــد شــد  -بــرای انجــام پروســه اطمینــان و تهیــه ایــن گــزارش گامشــته اســت.

محمداکرب منگل (رهرب تیم)
آقــای منــگل ،از انجنیــران باتجربــه و دارای لیســانس انجنیــری حمــل و نقــل از دانشــگاه پلــی تخنیــک کابــل اســت .او بــا پیوســن بــه خدمــات مشــاوره اپلتــون در ســال
 2012تاکنــون در پسـتهای مختلــف و کلیــدی وظیفــه داشــته و در توســعه روزافــزون رشکــت ،مؤثــر بــوده اســت .وی افــزون بــر تجربــه گســرده در ارائــه خدمــات انجنیــری
و مشــاوره فنــی ،در تحقیــق ،پروپوزالنویســی ،گزارشنویســی و مدیریــت  /هامهنگــی پروژههــا مهــارت دارد .آقــای منــگل ،بــورس تحصیلــی فولربایــت را بــرای دوره -2018
 2019دریافــت کــرده اســت.

عبدالوکیل حنیفی (متخصص تدارکات)
آقــای حنیفــی ،از متخصصــان باتجربــه در بخــش حکومـتداری و مدیریــت عامــه ،لیســانس خــود را در رشــته ادبیــات انگلیســی از دانشــگاه کابــل و همچنیــن لیســانس
مدیریــت تجــارت را از دانشــگاه الخیــر اســامآباد پاکســتان دریافــت کــرده اســت .وی دارای بیــش از  30ســال تجربــه رهــری در زمینــه تــدارکات ،زیربناهــا ،معــارف
و امــور مالــی در بخــش عامــه افغانســتان اســت .او بــه عنــوان رئیــس اداره بازســازی و انکشــاف افغانســتان ( )ARDSکار کــرده و دارای تجربــه کاری فــراوان در زمینــه
رهــری در وزارت معــارف اســت .آقــای حنیفــی چنــد کتــاب در زمینــه معــارف ،ســوادآموزی ،مذهــب و مطالعــات اجتامعــی ترجمــه کــرده اســت .وی بــا رشکــت فعاالنــه
در بســیاری از کنفرانسهــای بیناملللــی بــه منایندگــی از افغانســتان بــه توســعه آمــوزش و پــرورش در کشــور کمــک کــرده اســت.

خانمحمد کاریار (انجنیر ساختامنی)
آقــای کاریــار ،از انجنیــران ســاختامنی باتجربــه و متخصــص طراحــی ســازههای انجنیــری ســاختامنی اســت .وی بــا بیــش از هفــده ســال تجربــه ،پروژههــای متعــددی
را کــه توســط اردوگاههــای انجنیــری ارتــش ایــاالت متحــده تأمیــن میشــد ،طراحــی کــرده اســت .او دارای تجربــه کاری در ســازمانهای معتــری ماننــد ،UNOPS
 WFP ،UNFAOو  UNISEFاســت .وی بــه عنــوان اســتاد در دیپارمتنــت ســاختامنی دانشــکده انجنیــری دانشــگاه کابــل کار کــرده و بــا اســتفاده از تجــارب خــود ضمــن
توســعه مهارتهــا در تحقیــق و تجزیــه و تحلیــل زیرســاختهای شــهری ،دانــش گســردهای در بخشهــای مهندســی و چالشهــا بــه دســت آورده اســت.

جاوید مایار (رسویکننده ساحوی)
آقــای مایــار بــا بیــش از  5ســال تجربــه ،در اجــرای چندیــن پــروژه در مناطــق دورافتــاده افغانســتان فعالیــت کــرده اســت .وی دارای تجربــه در مدیریــت پروژههــای
توســاز در
ســاختامنی ،انجنیــری ســایت و مدیریــت کیفیــت مرتبــط بــا آن اســت .مایــار از طریــق کار بــا رشکتهــای ســاختامنی مختلــف ،درک خوبــی از پــروژه ساخ 
ســایت و مدیریــت پــروژه بــه دســت آورده اســت.

غالممجتبی امیری (افرس جمعآوری اطالعات)
آقــای امیــری ،مدیریــت تجــارت را در دانشــگاه باخــر خوانــده اســت .وی بیــش از  5ســال بــه عنــوان کارمنــد سیســتم کنــرل کیفیــت و تحویلدهــی خدمــات مشــوره
اپلتــون ،در چندیــن پــروژه کار کــرده اســت کــه توســط اردوگاههــای انجنیــری ارتــش ایــاالت متحــده آمریــکا تأمیــن شــده اســت .آقــای امیــری مهارتهــای خاصــی در
بررســی و ارزیابــی اســناد اشــخاص ثالــث و اســناد درونســازمانی دارد.
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پیشگفتار:
زیربنــا بــه عنــوان کلیــد توســعه و محــرک اقتصــادی همــه ســکتور هــا بخصــوص زراعــت ،معــدن ،صحــت ،معــارف و تجــارت شــناخته میشــود .امــا علــی
رغــم رسازیــر شــدن کمــک هــای وســیع از طــرف متویــل کننــدگان بیــن املللــی ،وضعیــت قســمت عمــده شــاهراه هــا ،رسکهــا  ،بنــد و انهــار ،شــفاخانه
هــا ،مکاتــب و تاسیســات عــام املنفعــه در افغانســتان بــه شــکل مطلــوب بهبــود نیافتــه اســت .لــذا رضورت اســت تــا بررســی و تحقیــق همــه جانبــه ای
در ایــن زمینــه صــورت گیــرد تــا مشــخص گــردد کــه علــت اصلــی ایــن نابســانی هــا در توســعه زیرســاختهای کشــور چیســت و چگونــه مــی تــوان بــه رفــع
آن پرداخــت.
گــزارش اطمینــان دهــی حــارض کــه بــاالی هشــت پــروژۀ زیربنایــی مربــوط وزرات هــای فوایــد عامــه ،انکشــاف دهــات و انــرژی و آب نوشــته شــده بــا در
نظــر داشــت اصــول اساســی نهــاد ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان اجــرا شــده اســت .هــدف ایــن گــزارش  ،بررســی شــفافیت و حســابدهی در
ســکتور زیربنایــی کشــور مــی باشــد.
یافتــه هــای ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه ســطح نــر اطالعــات در نهــاد هــای تدارکاتــی در مقایســه بــا معیــار هــای جهانــی کاســت انــدک بــوده و
تنهــا  %27را تشــکیل میدهــد  .همچنــان ایــن گــزارش مــی رســاند کــه پــروژه هــای زیربنایــی در افغانســتان بطــور اوســط بــا  %119تأخیــر و  %18افزایــش
قیمــت مواجــه اســت .بــه طــور کلــی ،عوامــل اصلــی تأخیــر در پروژههــای انتخابشــده را کیفیــت پاییــن دیزایــن ،اســتمالک زمیــن ،ناامنــی ،تأخیــر
پرداختهــا ،کمبــود منابــع یــا بودجــه ،عــدم حامیــت مــردم محــل و رشایــط آب و هــوا  نامطلــوب عنــوان منــوده انــد.
ایــن گــزارش پیشــنهادات موثــری بــرای بهبــود وضعیــت در افزایــش فرهنــگ شــفافیت  در نهــاد هــای تدارکاتــی ارایــه کــرده اســت کــه مهمرتیــن آن ایجــاد
پورتــال و بانــک اطالعــات ملــی بــرای انتشــار اطالعــات مطابــق بــا اســتاندردهای نهــاد ابتــکار شــفافیت ســکتور زیربنایــی افغانســتان مــی باشــد .قانــون
تــدارکات کنونــی ،نهادهــای تدارکاتــی را مکلــف بــه انتشــار اطالعــات مطابــق بــه رهنمــود مشــخص ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان منیکنــد.
بنابرایــن بــه منظــور افزایــش شــفافیت در تــدارکات پروژههــای زیربنایــی ،نهادهــای تدارکاتــی بایــد ابتــکار انتشــار بیشــر اطالعــات کلیــدی دربــاره
پروژههــا را در دســت گیرنــد تــا زمانــی کــه هــدف ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان بــه دســت آیــد.
همچنیــن نهادهــای تدارکاتــی بایــد پروسـههای آمادهســازی پــروژه را بهبــود بخشــند و در ادارات خــود بــرای فراهـمآوری رونــد ســامل قبــل از رسوی ،در
جریــان رسوی و دیزایــن پــروژه ظرفیتســازی کننــد تــا از وقــوع چالشهــای فــراوان ماننــد افزایــش قیمــت و تاخیــر در مراحــل تطبیــق و بهــره بــرداری
پروژههــا جلوگیــری شــود.
حکومــت افغانســتان مصمــم اســت تــا بــا اســتفاده از معیــار هــای جهانــی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان و یافتــه هــای ایــن گــزارش سیســتم هــای
فعلــی نــر اطالعــات را اســتاندرد ســاخته و خدمــات بهــری را بــه مــردم و ســکتور خصوصــی ارایــه منایــد .لــذا در ایــن راســتا بایــد گام هــای بنیــادی و
اساســی ای بــرای نــر اطالعــات پــروژه هــای زیربنایــی برداشــته شــود .تــا کنــون  ۴تفاهمنامــه بــا وزارت هــای فوایــد عامــه ،انکشــاف دهــات ،انــرژی و
آب و اداره تــدارکات ملــی در بخــش نــر اطالعــات پــروژه هــای زیربنایــی امضــا شــده اســت و ایــن ادارات در حــال کار بــر روی سیســتم هــای موثــر نــر 
اطالعــات پــروژه هــای زیربنایــی خویــش هســتند .ابتــکار شــفافیت ســکتور زیربنایــی افغانســتان در نظــر دارد تــا تفاهمنامــه هــای بیشــری را بــا ســایر
نهــاد هــای تدارکاتــی در آینــده نزدیــک بــه امضــأ برســاند.
قابــل یــاد آوریســت کــه اولیــن گــزارش اطمینــان دهــی ابتــکار شــفافیت ســکتور زیربنایــی افغانســتان ،گام مهمــی بــرای بهبــود وضعیــت شــفافیت
وحســابدهی در نهــاد هــای تدارکاتــی افغانســتان اســت .گــزارش هــای بعــدی بــا یافتــه هــای متفــاوت و توصیــه هــای بیشــر زمینــه بهبــود و ایجــاد
موثریــت بیشــر در زیرســاختهای کشــور را فراهــم خواهــد کــرد .بــه همیــن منظــور نیــاز اســت تــا همــه نهــاد هــای تدارکاتــی کشــور یافتــه هــای ایــن
گــزارش را جــدی گرفتــه و در بهبــود شــفافیت و کیفیــت بــرای ایجــاد زیرســاخت هــا و پایــداری شــان تــاش همــه جانبــه انجــام دهنــد.
دوکتور مصطفی مستور
وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان
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اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی

خالصه گزارش
ححکومــت افغانســتان در اکتــر  2013بــه دنبــال پیشــنهاد کمیتــه مســتقل مشــرک نظــارت و ارزیابــی مبــارزه علیــه فســاد اداری ( )MECدربــاره
نیــاز بــه شــفافیت بیشــر در ســاخت و ســاز زیربناهــا بــه ابتــکار شــفافیت زیربنایــی پیوســت .برنامــه ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان توســط وزارت
اقتصــاد بــا پروســه انتشــار اطالعــات و اطمیناندهــی رهــری میشــود .یــک گــروه کاری نهادهــای ذیدخــل ( )MSWGبــرای رهــری ،تدویــن پــان
تطبیــق و تشــکیل دراالنشــای ملــی تشــکیل شــده اســت.
ایــن گــزارش نتیجــه پروســه اطمیناندهــی ای (یکــی از چهــار کارکــرد اصلــی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی) اســت کــه هــدف آن بررســی و ارزیابــی میــزان
موفقیــت نهــاد تدارکاتــی و ســایر نهادهــای حکومتــی در انتشــار اطالعــات بــه مــردم در اطمینــان از شــفافیت ســکتور زیربنایــی مــی باشــد.
بخــش آخــر و اصلــی ایــن گــزارش شــامل توصیههایــی دربــاره یافتههــای کلیــدی و ارائــه پیشــنهاد بــرای بررســی مفصــل پــروژه ســمپل اســت .ایــن
گــزارش بــا اســتفاده از رویکــردی مبتنــی بــر تحقیــق ،شــامل جمـعآوری اطالعــات ،مشــاهده و بازبینــی و تجزیــه و تحلیــل تهیــه شــده اســت .مصاحبههــا
نیــز بــرای تصدیــق اطالعــات منترششــده و بــه دســت آوردن بینــش بیشــر دربــاره مســایل مرتبــط بــا هــر کــدام از پروژههــا انجــام شــده اســت.
در پروســه اطمیناندهــی ،مشــخص شــده اســت کــه راهکارهــای انتشــار اطالعــات نهادهــای تدارکاتــی بــا الزامــات قانونــی داخلــی ،مطابــق اســت؛ بــا ایــن حــال،
میــزان انتشــار در مقایســه بــا معیارهــای انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایی افغانســتان بســیار پایین اســت .بــر اســاس معیارهای انتشــار اطالعــات ابتکار
شــفافیت زیربنایــی  63مــورد معیــار اطالعــات بــه طــور فعاالنــه و  27مــورد بنــا بــر درخواســت منترش میشــود؛ در حالــی که معمــوالً نهادهــای تدارکاتــی ،اطالعات
پــروژه را در دو مرحلــه عمــده یعنــی اعــان تــدارکات و اعــان فیصلــه در خصــوص اعطــای تــدارکات ،بــر مبنــای قانــون بــهصــورت فعاالنه منتــر میکننــد .به طور
متوســط ،نهادهــای تدارکاتــی  %27از اطالعــات را در مقایســه بــا معیــار انتشــار مــورد نیــاز ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان منتــر کردهانــد .از ســوی دیگــر،
یافتههــای ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه بهبــود در انتشــار اطالعــات پروژههــای اخیــر در مقایســه بــا پروژههــای تــدارکات انجامشــده در ســالهای گذشــته
مشــهود اســت .ایــن بهبــود در اصالحــات اداره تــدارکات ملــی ( )NPAو ظرفیتســازی بــرای شــفافیت در نهادهــای تــدارکات ریشــه دارد.
پــس از بررســی اطالعــات منترششــده ،برخــی مــوارد بالقــوه نگرانکننــده از نظــر شــفافیت و اطمیناندهــی مشــخص شــده و تعــدادی از موضوعــات
تأثیرگــذار بــر شــفافیت و بــاز بــودن مدیریــت تــدارکات و مناقصــه در برخــی از پروژههــای انتخابشــده برجســته شــده اســت .ایــن مســائل توجیهناپذیــر
باعــث بــروز نگرانــی دربــاره داوطلبــی منصفانــه ،رقابــت آزاد ،تصمیمگیریهــا دربــاره اعطــای قــرارداد ،نظــارت بــر قــرارداد و مدیریــت آن خواهــد شــد.
یافتههــای مربــوط بــه زمــان و هزینــه نشــان میدهــد کــه  7پــروژه از  8پــروژه انتخابشــده بــا افزایــش زمــان اِکــال و  3پــروژه بــهطــور اوســط بــا %18
افزایــش هزینــه مواجــه شــده اســت .علتهــای اصلــی کــه منجــر بــه افزایــش هزینــه و زمــان اِکــال میشــود ،کمبــود کیفیــت در مرحلــه آمادگــی پــروژه
و کمبــود ظرفیــت در عملکردهــای تخنیکــی و مدیریــت پــروژه در نهادهــای تدارکاتــی اســت.
مدیریــت کیفیــت در پروژههــای انتخابشــده نیــز یکــی از مــوارد نگرانــی اســت .بــا کاســتیهای قابــل توجهــی در پروژههــای تحویـل داده شــده اخیــر،
ســاخت و ســاز در پروژههــای در حــال انجــام ،از رسوی نادرســت ،دیزایــن کمکیفیــت ،کمبــود تخصــص نظــارت و انتخــاب قراردادیهایــی کــه ظرفیــت
الزم را ندارنــد ،متأثــر شــده اســت.
در پاســخ بــه یافتههــای گــزارش ،توصیههایــی بــه ســه گــروه مختلــف نهادهــای ذیدخــل شــامل حکومــت ،ســکتور خصوصــی و جامعــه مدنــی داده شــده
اســت .حکومــت جمهــوری اســامی افغانســتان بایــد بــه یافتههــا و نگرانیهــای یادشــده در ایــن گــزارش و آنچــه در نســخههای بعــدی خواهــد آمــد
توجــه کنــد .از لحــاظ انتشــار اطالعــات ،حکومــت و نهادهــای تدارکاتــی بایــد یــک پورتــال ملــی بــرای انتشــار اطالعــات را بــر اســاس معیارهــای انتشــار
اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان ایجــاد کننــد و یــا وبســایت کنونــی اداره تــدارکات ملــی را ارتقــا بخشــند و بــه صــورت داومداراســتفاده
مناینــد .برعــاوه حکومــت و نهادهــای تدارکاتــی بایــد پروس ـههای آمادهســازی پــروژه را بهبــود بخشــند و در نهادهــای خــود بــرای آمادهســازی صحیــح
پــروژه و خدمــات تدارکاتــی ظرفیتســازی کننــد .ایــن اقــدام ســبب جلوگیــری از بــروز چال ـش در مراحــل تطبیــق و فعالیــت پروژههــا خواهــد شــد.
ســکتور خصوصــی ،در شــفافیت و اطمیناندهــی ،نقــش کلیــدی دارد و بایــد بــر ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــاال ،مطابــق بــا زمانبنــدی و بودجــه قــرارداد،
مترکــز جــدی داشــته باشــد .ایــن امــر بــا بهبــود ظرفیــت کاری در مدیریــت رشکتهــای خصوصــی و اســتخدام کارمنــدان شایســته از طریــق رقابــت آزاد و
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عادالنــه ،امکانپذیــر خواهــد شــد .عــاوه بــر ایــن ،ســکتور خصوصــی در هامهنگــی بــا حکومــت افغانســتان بایــد بــرای ارزیابــی رشکتهــای خصوصــی
محلــی و تشــویق آنهــا بــرای مشــارکت فعــال در داوطلبیهــا در راســتای ترویــج رقابــت عادالنــه ،اقدامــات الزم را اتخــاذ کنــد.
بــه جامعــه مدنــی توصیــه میشــود کــه رهــری پیگیــری نگرانیهــای برجستهشــده در ایــن گــزارش و آنچــه در نســخههای بعــدی خواهــد آمــد را بــا
حکومــت و ســکتور خصوصــی بــر عهــده بگیــرد .جامعــه مدنــی بایــد پروژههــای بیشــری را در نســخههای بعــدی گــزارش اطمیناندهــی بــرای تجزیــه و
تحلیــل بیشــر شــفافیت و پاســخگویی در ســکتور زیربنایــی افغانســتان در نظــر بگیــرد و بــا نهادهــای تدارکاتــی تعامــل کنــد تــا ســطح عالقهمنــدی آنــان
را دربــاره ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افزایــش و آنهــا را دربــاره واقعیــت ابتــکار شــفافیت زیربنایــی آمــوزش دهــد و گزارشهــای موفقیتآمیــز و ارزشهــای
بالقــوه ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان را بــا آنهــا در میــان بگــذارد.
یــک ابتــکار خــوب بــرای جامعــه مدنــی در راســتای غنامنــدی ،پاســخگویی اجتامعــی ،راهانــدازی خدمــات شــهروندی بــا اســتفاده از ارتباطــات مخابراتــی
و رســانههای اجتامعــی خواهــد بــود؛ ایــن برنامــه میتوانــد بــرای دخیــل کــردن جامعــه و توامنندســازی آن بــرای بازگوکــردن نگرانیهــای مرتبــط بــا
پروژههــای زیربنایــی مطــرح شــود.
تیــم اطمیناندهــی ،فــاز ســوم بنــد کــال خــان را بــه عنــوان پــروژه منونــه بــرای بررســی دقیــق بــه گــروه نهادهــای ذیدخــل توصیــه میکنــد؛ زیــرا

پــروژه یادشــده در مراحــل ابتدایــی اســت و بررســی دقیــق  مســایل مرتبــط بــا آن در موفقیــت پــروژه ســودمند خواهــد بــود .افــزون بــر ایــن مــورد ،برخــی
نگرانیهــا در مرحلــه مناقصــه پــروژه مشــاهده میشــود کــه مــرور دقیــق ،قــرارداد را ارزیابــی خواهــد کــرد .مطالعــه ،بررســی و پیگیــری ایــن پــروژه بــا
توجــه بــه اهمیــت ملــی آن ،ارزش بســیاری دارد.
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 - 1معرفی
ابتــکار شــفافیت زیربنایــی ،ابتــکاری جهانــی اســت کــه بــرای تقویــت شــفافیت در تــدارکات زیرســاختهای عامــه بــا حکومتهــا ،ســکتور خصوصــی و جامعــه مدنــی
بــا هــدف بهبــود ارزشدهــی بــه پــول بــا تســهیل پاســخگویی بیشــر کار میکنــد.
جمهــوری اســامی افغانســتان بــه دنبــال پیشــنهاد کمیتــه مســتقل مشــرک نظــارت و ارزیابــی مبــارزه بــا فســاد اداری ( ،)MECاز طریــق وزارت اقتصــاد ،در اکتــر  2013بــه
ابتــکار شــفافیت زیربنایــی پیوســت .پــس از آن بــا تشــکیل یــک گــروه کاری نهادهــای ذیدخــل ( )MSWGبــرای رهــری و داراالنشــای ملــی و گروههای ذیدخل تشــکیل شــد.
هــدف ابتــکار شــفافیت زیربنایــی ،افزایــش شــفافیت و حســابدهی پروژههــای زیربنایــی عاماملنفعــه اســت .هســته فعالیــت ابتــکار شــفافیت زیربنایــی ،انتشــار
اطالعــات پروژههــای زیربنایــی متویلشــده توســط حکومــت بــه عمــوم مــردم اســت .بــرای افزایــش شــفافیت  و پاســخگویی بهــر حکومــت ،گروههــای ذیدخــل بایــد
بــه درک اطالعــات منترششــده و شناســایی نگرانیهــای بالقــوه ،قــادر باشــند.
پروســه اطمیناندهــی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی کمــک میکنــد کــه ایــن مهــم را از طریــق تفســیر اطالعــات منترششــده و ارائــه آن در قالــب اطالعــات روشــن و
قانعکننــده بــه دســت آورد؛ گروههــای ذیدخلــی کــه در طــرح مســائل مربوطــه بــه مقامــات ذیربــط توانایــی بیشــری خواهنــد داشــت.
رشکــت خدمــات مشــاورهای اپلتــون ( )ACSتوســط گــروه نهادهــای ذیدخــل بــرای انجــام پروســه اطمیناندهــی دربــاره  8پــروژه زیربنایــی در وزارت فوایــد عامــه ،وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات ،وزارت انــرژی و آب و هــر نهــاد تدارکاتــی ( )PEمــورد توصیــه گــروه نهادهــای ذیدخــل گامشــته شــده اســت .هــانطــور کــه در صفحــه VI
توضیــح داده شــد ،رشکــت یادشــده تیمــی متشــکل از پنــج متخصــص و معــاون را بــرای ایــن کار گامشــته اســت.

پروســه اطمیناندهــی بــا اســتفاده از رویکــردی مبتنــی بــر تحقیــق ،شــامل جم ـعآوری اطالعــات (کارهــای ســاحوی) ،مشــاهده و بازبینــی ،تجزیــه و
تحلیــل اطالعــات و تهیــه گــزارش انجــام شــده اســت .مصاحبههــا بــا قراردادیهــای پروژههــای انتخابشــده بــرای بررســی اطالعــات منترششــده و بــه
دســت آوردن اطالعــات بیشــر دربــاره مســائل مرتبــط بــه پروژههــای یادشــده انجــام شــده اســت .ضمیمههــای  3،2و  4بــه ترتیــب جزئیــات بیشــری از
مصاحبهشــوندگان ،محــدوده کاری و روش تحقیــق ارائــه میکنــد.

 1 .1هدف
هــدف ایــن گــزارش ارزیابــی میــزان موفقیــت نهــاد تدارکاتــی و ســایر نهادهــای حکومتــی در انتشــار اطالعــات بــه عمــوم مــردم و اطمینــان از شــفافیت
ســکتور زیربنایــی اســت .بخــش آخــر و اصلــی گــزارش اطمیناندهــی شــامل توصیههایــی دربــاره یافتههــای کلیــدی و پیشــنهاد بــرای بررســی مفصــل
پــروژه یــا پروژههــای ســمپل اســت.
اهداف پروسه اطمیناندهی
•ارزیابــی انطبــاق نهادهــای تدارکاتــی رشکتکننــده بــا رهنمــود انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان از لحــاظ کامــل
بــودن و درســتی اطالعــات منترششــده
•برجســتهکــردن نگرانیهــای بالقــوه بــا درنظرداشــت معیارهــای انتشــار اطالعــات؛ ایــن کار مربــوط بــه پروژههــای دان ـهای و افــزون بــر
مســایل وســیعتر اســت کــه موجــب نگرانــی یادشــده خواهــد شــد.
•در صورت لزوم ،انجام بررسی دقیقتر از یک پروژه منونه یا ارجاع به پروژههای مورد نظر

 2 .1محدوده کار

رشکــت خدمــات مشــورتی یادشــده مســئول اجــرای پروســه اطمیناندهــی ،جمـعآوری اطالعــات دربــاره پــروژه بــا توجــه بــه رهنمــود انتشــار اطالعــات ابتــکار
شــفافیت زیربنایــی افغانســتان ،تجزیــه و تحلیــل و تفســیر اطالعــات و ارائــه توصیههــا و پیشــنهادهای   ناشــی از یافتههــای کلیــدی مبتنــی بــر شــواهد اســت.
وظایف رشکت خدمات مشورتی:
•بررسی وبسایت تدارکات الکرتونیک حکومت برای اطمینان از انتشار اطالعات مورد نیاز توسط نهادهای تدارکاتی
•درخواست هرگونه اطالعات اضافی که ابتکار شفافیت زیربنایی برای انتشار از نهادهای تدارکاتی نیاز میداند.
•بازدیــد از ســاحه پــروژه بــرای مصاحبــه بــا کارکنــان قــراردادی ،تأییــد اطالعــات منترششــده و مشــاهده پیرشفــت فیزیکــی ســاخت و ســاز
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بــر اســاس توضیحــات دادهشــده و مشــاهده پیرشفــت برنامــه و امــور مالــی
•تجزیه و تحلیل اطالعات منترششده برای شناسایی نکته مهم
•نوشــن پیشنویــس گزارشــی کــه محــدوده پوشــش انتشــار اطالعــات را خالصــه و مســائل گســرده مربــوط بــه عملکــرد در ســطح
ســمپلهای پروژههــا را شناســایی و نقــاط مــورد عالقــه خــاص پروژههــای فــردی را برجســته کنــد.
•تشخیص این که آیا  بررسی دقیقتر منونهای از پروژهها الزم است یا خیر.

 - 2پیشزمینه

 1 .2شفافیت زیربنایی در افغانستان

زیربنــا یکــی از ســکتورهای اساســی اســت کــه بــه رسمایهگــذاری هنگفــت ،نیــاز دارد؛ زیــرا بــرای رشــد اقتصــادی کشــور و بهبــود کیفیــت زندگــی،
حیاتــی شــمرده میشــود .حکومـتداری ضعیــف کــه معمــوالً بــا کمبــود شــفافیت و ترکیبــی از ســوء مدیریــت و فســاد همــراه اســت میتوانــد بــا درجــات
مختلــف بــه ســاخت زیربنــای نادرســت ،تأخیــر در اعطــای قــرارداد ،قراردادهــای گــرانِ ناموجــه و ســاخت و ســاز کیفیــت پاییــن منجــر شــود.
ســکتور زیربنایــی معمــوالً از  10تــا  30درصــد از هزینههــای عامــه را بــه خــود اختصــاص میدهــد .1دربــاره افغانســتان ،حــدود  %13از بودجــه ملــی

بــه آن اختصــاص یافتــه اســت کــه آن را پــس از امنیــت و معــارف 2ســومین ســکتور از حیــث اولویــت قــرار میدهــد .پــس از  17ســال رسمایهگــذاری،
افغانســتان همچنــان کشــوری بــا زیرســاختهای ناکافــی و ناکارآمــد محســوب میشــود.

بــر اســاس شــاخص عملکــرد لجســتیکی بانــک جهانــی در ســال  ،2018افغانســتان در بیــن  160کشــور در رتبــه  160قــرار دارد و از لحــاظ کیفیــت

زیرســاختهای مربــوط بــه تجــارت و حمــل و نقــل ،از طــرف پاییــن در جایــگاه ســومی قــرار گرفتــه اســت (بنــادر ،جادههــا ،راه آهــن و فنــاوری اطالعــات).
بــا ایــن حــال بســیاری از زیربناهــای ساختهشــده در ســالهای اخیــر بــه علــت فســاد ،هزینههــای مالــی ،ناامنــی و ظرفیــت ضعیــف در مدیریــت دارایــی
و حفــظ و مراقبــت بــه طــور جــدی در معــرض خطــر تخریــب اســت .4بــه طــور مثــال ،متویلکننــدگان ،حــدود  2.8میلیــارد دالــر را در ســاخت یــک
سیســتم زیربنایــی وســیع رسکهــا در افغانســتان رسمایهگــذاری کردهانــد؛ در صورتــی کــه بســیاری از ایــن جادههــا بــه تعمیــر دوبــاره نیــاز دارد.5
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ســاخت و ســاز یــا زیربنــا در نظرســنجیهای جهانــی بــه طــور مــداوم بــه عنــوان یکــی از فاســدترین ســکتورها ردهبنــدی شــده اســت« .شــاخص
پرداختکننــدگان رشــوه» شــفافیت جهانــی (  )Transparency Internationalدر ســال  2008از لحــاظ اقتصــادی و بــا احتــال پرداخــت رشــوه توســط
رشکتهایشــان بــه خــارج از کشــور 22  ،کشــور را بررســی کــرده اســت .یافتههــای آن نشــان داده اســت کــه ســکتور زیربنــا دارای بیشــرین گرایــش بــه
رشــوهدهی بــه مقامهــای حکومتــی و اعــال نفــو ِذ ناموجــه در پالیسـیها و مقــررات حکومتهــا اســت6؛ بــه همیــن ترتیــب ،زیربنــا بــه عنــوان ســکتوری

آســیبپذیر در برابــر مطالبــه و پرداخــت رشــوه در افغانســتان شــناخته شــده اســت .بخــش زیربنــا بــه ارزش صدهــا میلیــون دالــر رشــوه ،تولیــد میکنــد
و بــه طیــف گســردهای از شــبکهها در افغانســتان نفــع میرســاند7؛ بنابرایــن فســاد یکــی از عوامــل اصلــی شکســت در زیرســاختها و از بیــن رفــن
رسیــع آن پــس از تحویــل پروژههاســت .در ســالهای اخیــر تالشهــای زیــادی بــرای حــل ایــن مشــکل صــورت گرفتــه اســت .شــواهدی از موفقیــت و
رصفهجوییهــا توســط کمیســیون تــدارکات ملــی ( )NPCوجــود دارد کــه مســئوالن پروس ـههای تــدارکات و قراردادهــای عامــه را ملــزم کــرده اســت تــا
در بازبینــی هفتگــی از قراردادهــای عامــه بــه ایــن کمیســیون حســاب دهنــد.

اداره تــدارکات ملــی ( )NPAبــه تعــدادی اصالحــات کلیــدی از جملــه تصویــب قانــون تــدارکات ملــی از ســوی قــوه مقننــه ،موفــق شــده اســت .8اداره
تــدارکات ملــی در  25فــروری  2018تفاهمنامـهای را بــا ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان بــه منظــور افزایــش شــفافیت و حســابدهی از طریــق
انتشــار اطالعــات پروژههــای زیربنایــی عامــه بــر اســاس قوانیــن و مقــررات موجــود و معیارهــای انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان
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اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی

و همچنیــن در ســپتامرب  2016تفاهمنامــ ه دیگــری بــا «مشــارکت بــرای قــرارداد بــاز» و دیدبــان شــفافیت افغانســتان امضــا کــرد .ایــن تفاهمنامــه
شــامل بررســی ســطوح فعلــی شــفافیت و پاســخگویی در نظــام تــدارکات عامــه افغانســتان ،ظرفیتســازی بــرای ســهم گیــری و ارائــه نظریــات ،همــکاری
مقطعــی در خصــوص نظــارت از اجــرای قــرارداد بــرای یــک پــروژه زیربنایــی بــزرگ و مستندســازی و انتشــار نتایــج پــروژه و درسهــای آموختــه شــده
میشــود .9شــفافیت بیناملللــی ،اداره تــدارکات ملــی را «نقط ـهای روشــن» در فعالیتهــای تــدارکات افغانســتان توصیــف و گفتــه اســت کــه «بیــش از
 200میلیــون دالــر را رصفهجویــی کــرده اســت؛ در صورتــی کــه میتوانســت بــه دلیــل فســاد از دســت بــرود».10
اصالحــات اداره تــدارکات ملــی ،گامــی مهــم در راســتای بهبــود شــفافیت و کاهــش خطــر فســاد اســت؛ امــا کافــی نیســت؛ زیــرا افغانســتان هنــوز بــه
عنــوان یکــی از فاســدترین کشــورهای جهــان شــناخته میشــود .11شــفافیت بــه عنــوان تســهیلکننده نظــارت مؤثرتــر میتوانــد وضعیــت کنونــی را
بهبــود بخشــد .سیســتمهای تدارکاتــی  -حتــی آنهایــی کــه دارای چارچــوب حقوقــی مرتبــط ســامل و سیســتمهای پیرشفتــه هســتند  -بــه تنهایــی
منیتواننــد بــه انــدازه کافــی ضامــن ارزشدهــی بــه پــول باشــند؛ امــا اگــر شــفافیت بــه دســت آیــد و اطالعــات منترششــده توســط متخصصیــن مــورد
اعتــاد تجزیــه و تحلیــل و بــه عنــوان اطالعــات هدفمنــد امــا قابــل اطمینــان ارائــه شــوند بــه همــه طرفهــا و خــود نهــاد تدارکاتــی بــا شناســایی
زمینههــای مدیریــت نادرســت یــا فســاد اداری کمــک خواهــد کــرد.
نقــش ابتــکار شــفافیت زیربنایــی ارائــه معیارهــای معتــر بــرای انتشــار اطالعــات مربوطــه و تجزیــه و تحلیــل و تبدیــل آن بــه اطالعــات قابــل اســتفاده از
مجــرای پروســه اطمیناندهــی تحــت مدیریــت گــروه نهادهــای ذیدخــل اســت .ایــن امــر ،گروههــای ذیدخــل را قــادر میکنــد تــا بــا هــم کار کننــد
ِ
خــاص مطالعــه کننــد؛ بلکــه اگــر توصیههــای ابتــکار شــفافیت زیربنایــی پذیرفتــه شــود ،بــه
و شــیوههای بهبودیافتــه را نــه فقــط دربــاره پروژههــای
طــور پایــدار در ســطح متــام ســکتور اعــال شــود؛ بنابرایــن برنامــه انتشــار اطالعــات و اطمیناندهــی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی بــه طــور بالقــوه ابــزار
قدرمتنــدی بــرای کاهــش خطــر ســوء مدیریــت و فســاد در تــدارکات پروژههــای زیربنایــی عامــه از برنامهریــزی اولیــه تــا تحویــل نهایــی داراییهاســت.
شــفافیت و پاســخگویی در افغانســتان بــه طــور گســرده در مطالعــه امکانســنجی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان از لحــاظ چارچــوب ،ابتــکارات،
مشــارکت جامعــه مدنــی و دیــدگاه اســتفادهکنندگان اطالعــات توضیــح داده شــده اســت .مطالعــه هدفگــذاری بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه
افغانســتان دارای بنیــاد قانونــی  -اداری بــرای شــفافیت و حســابدهی اســت؛ همچنیــن اشــاره میکنــد کــه بیشــر ایــن چارچــوب رســمی ،نســبتاً
جدیــد اســت و بنابرایــن لزومـاً بــه طــور کامــل اجــرا نشــدهاند .قانــون دسرتســی بــه اطالعــات افغانســتان رصفـاً در ســال  2014نافــذ شــد و اصالحــات
مربــوط بــه تــدارکات در ســال  2015صــورت گرفــت .اینهــا بــه قوانیــن موجــود از جملــه قانــون اساســی افغانســتان مصــوب  2004و قانــون مدیریــت

مالــی عامــه مصــوب  2005افــزوده شــدهاند کــه عنــارص کلیــدی چارچــوب حقوقــی انتشــار اطالعــات و پاســخگویی را تشــکیل میدهنــد.

چالشهــای مهمــی در ارتبــاط بــا عرضــه و تقاضــای دسرتســی بــه اطالعــات و پاســخگویی مرتبــط بــا آن در افغانســتان وجــود دارد .از لحــاظ تقاضــا،
نکتــه قابــل توجــه ظرفیــت محــدود رســانهها ،نهادهــای جامعــه مدنــی و شــهروندان از اســتفاده دربــاره اطالعــات موجــود بــرای پاســخگو قــراردادن
حکومــت اســت .چالشهــای مرتبــط بــا آن عبارتنــد از نــرخ پاییــن ســواد و میــزان بــاالی جمعیــت روســتایی حــدود  70درصــدی در کشــور اســت .از
لحــاظ عرضــه ،عــاوه بــر زمانــی کــه بــهصــورت اجتنابناپذیــر بــرای تطبیــقِ قابــل اعتــاد اصالحــات اخیــر رضوری اســت ،ایــن واقعیــت قابــل توجــه
اســت کــه برخــی اطالعاتــی مهــم ممکــن اســت بــه صــورت ســازگار منتــر نشــود کــه بتوانــد توســط بازیگــران محلــی قابــل بررســی باشــد .ایــن بــه آن
دلیــل اســت کــه متویلکننــدگان بــه طــور معمــول پالیســی و شــیوههای انتشــار اطالعــات مربــوط بــه جریانهــای متویــلِ خــود را کــه عمدتـاً خــارج از
بودجــه هســتند دنبــال میکننــد کــه لزومـاً مطابــق بــا الزامــات انتشــار اطالعــات حکومــت نیســتند .بــر عــاوه ،وضــع امنیتــی نــه تنهــا خطــرات اجرایــی
بلکــه خطراتــی مرتبــط بــا انتشــار اطالعــات را نیــز ایجــاد میکنــد.12

 2 .2وضعیت کنونی انتشار اطالعات پروژه های زیربنایی در افغانستان
در حــال حــارض در افغانســتان ،بنیــان انتشــار اطالعــات پروژههــای زیربنایــی در ســه قانــون متفــاوت قانــون دسرتســی بــه اطالعــات ،قانــون تــدارکات و
قانــون مدیریــت امــور مالــی عامــه ترصیــح شــده اســت .افــزون بــر آن ،پالیس ـیهای انتشــار اطالعــات و اطالعرســانی متویلکننــدگان نیــز وجــود دارد
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 از وعده به عمل ،2016 ،Transparency International ،ص .29 گزارش ربعوار به کنگره ایاالت متحده ،رسمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 30 ،جنوری  ،2017ص .9 شاخص ادراک فساد.2017 ،.CoST Afghanistan Scoping Study, p57 -
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کــه از متویلکننــده تــا متویلکننــده متفاوتنــد.
قانــون تــدارکات ،انتشــار فعاالنــه اطالعــات بــه عمــوم را در دو مرحلــه اعــان تــدارکات و اعــام برنــده تــدارکات در پروســه تــدارکات تنظیــم میکنــد.13
ایــن قانــون نهادهــای تدارکاتــی را ملــزم بــه انتشــار اطالعــات پروســه انتخــاب داوطلبیهــا منیکنــد .قراردادهــای منفــرد بــه انتشــار اطالعــات ملــزم
نشــدهاند؛ در حالــی کــه ایــن اســتثنا [قراردادهــای منفــرد] در مرحلــه اعــام برنــده تــدارکات (مــاده  )43رصیــح شــده اســت .الــزام اعــان تــدارکات
فقــط بــه داوطلبــی اشــاره دارد و ایــن بــه طــور ضمنــی قراردادهــای منفــرد (مــاده  )19را اســتثنا کــرده اســت.
یافتههــای مطالعــه امکانســنجی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان نشــان میدهــد کــه در مراحــل دیگ ـ ِر پروســه تــدارکات (مرحلــه اولیــه تعییــن
پــروژه ،نیازســنجی یــا مطالعــات امکانســنجی ،مرحلــه آمادهســازی تــدارکات ،پروســه تدارکاتــی اجــرای قــرارداد) بــرای انتشــار فعاالنــه اطالعــات الــزام
قانونــی وضــع نشــده اســت.
بــا توجــه بــه مــاده  14قانــون دسرتســی بــه اطالعــات ،متــام نهادهــای حکومتــی مکلــف هســتند کــه اطالعــات زیــر را بــه صــورت ســالیانه و فعاالنــه بــه
عمــوم منتــر کننــد.
1.1قراردادها
2.2پروتکلهای ملی و بیناملللی و تفاهمنامهها
3.3پالیسیها ،اسرتاتژیها و برنامههای کاری

ِ
مقــررات «نــر بنــا بــه درخواســت» بایــد ظــرف  10روز بــرای شــهروندان عــادی 3 ،روز بــرای روزنامهنــگاران و
بــا توجــه بــه مــاده  ،6اطالعــات تابــع
ِ
رضورت اســتفاده از فرمتهــای خــاص را بــرای دسرتســی
اطالعــات مربــوط بــه امنیــت و آزادی افــراد در  1روز ارائــه شــوند .بــا ایــن وجــود ،ایــن قانــون
بــه اطالعــات مقــرر کــرده اســت؛ بنابرایــن دسرتســی بالقــوه را بــرای درصــد باالیــی از جمعیــت کــه در حــال حــارض بیســوادند محــدود میکنــد.
قانــون مدیریــت امــور مالــی عامــه بــا الزامــی کــردن انتشــار اطالعــات بودجــه پــس از تصویــب پارملــان ،ب ـه صــورت غیرمســتقیم تضمیــن میکنــد کــه
اطالعــات ماننــد هزینههــای برآوردشــده پــروژه ،منابــع مالــی و تاریــخ تأییــد پــروژه (نهایــی) در دســرس عمــوم قــرار گیرنــد.
انتشــار اطالعــات در افغانســتان در مراحــل اولیــه اســت و ایــن عملکــرد بــرای بهبــود نیازمنــد ظرفیــت و منابــع اســت؛ هرچنــد بعضــی از راهکارهــای
انتشــار اطالعــات خــوب توســط تیــم اطمیناندهــی مشــاهده و در مطالعــه امکانســنجی نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت؛ ولــی ایــن لزوم ـاً بــه معنــی آن
نیســت کــه ایــن روشهــای برتــر رشایــط رهنمــود انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان را بــرآورده میکننــد کــه بــه نوبــه خــود بــا
اســتاندارد بیناملللــی انتشــار اطالعــات زیربنایــی ( )IDSتقریبــاً همتــراز اســت.
اختالفهــای مهمــی بیــن اســتاندارد انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان ،چارچــوب حقوقــی افغانســتان و پالیســیهای
متویلکننــدگان وجــود دارد .ایــن اختالفــات عمدتــاً دربــاره انتشــار فعاالنــه اطالعــات اجــرای قــرارداد اســت .یکــی از یافتههــای اصلــی تیــم
اطمیناندهــی ایــن اســت کــه اکنــون هیــچ اطالعاتــی بــهصــورت فعاالنــه دربــاره اجــرای پــروژه  /قــرارداد منتــر منیشــود و نهادهــای تدارکاتــی نیــز
بــر اســاس قانــون مکلــف بــه انتشــار چنیــن اطالعاتــی نیســتند.
ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان در مطالعــه امکانســنجی وضعیــت کنونــی انتشــار اطالعــات در افغانســتان و ســازگاری چارچوبهــای قانونــی
بــا رشایــط انتشــار فعاالنــه اطالعــات ،ابتــکار شــفافیت زیربنایــی را ارزیابــی کــرده اســت .عــاوه بــر ایــن ،رهنمــود انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت
زیربنایــی افغانســتان بــه ایــن منظــور تهیــه شــده اســت تــا دســتورالعملهای مفصلــی را بــرای نهادهــای تدارکاتــی دربــاره چگونگــی انتشــار فعاالنــه
اطالعــات و انتشــار اطالعــات بنــا بــر درخواســت فراهــم کنــد .ایــن رهنمــود مبنــای کار تیــم اطمیناندهــی را در ارزیابــی میــزان و دقــت چنیــن
انتشــاری ،تشــکیل میدهــد.
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اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی

 3 .2مقاصد و اهداف اطمیناندهی
اساسـاً هــدف ابتــکار شــفافیت زیربنایــی دســتیابی بــه شــفافیت در پروژههــای زیربنایــی عامــه اســت؛ بــه نحــوی کــه در کوتاهمــدت تصمیمگیرنــدگان را
حســابده و در بلندمــدت شــیوههای بهبودیافتــه تدارکاتــی را نهادینــه کنــد .جریانهــای اطالعاتــی بهــر نــه تنهــا نهادهــای تدارکاتــی را قــادر میکننــد
تــا عملکــرد خــود را بهبــود بخشــند؛ بلکــه وجــود شــهروندان آگاه و مؤسســات عامــه پاســخگو میتوانــد منجــر بــه معرفــی اصالحاتــی شــود کــه ســوء
مدیریــت ،ناکارآمــدی ،فســاد و خطــرات ناشــی از زیرســاختهای ناقــص بــه مــردم را کاهــش دهــد.
ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان چهــار بخــش اصلــی دارد کــه اســتانداردهای جهانــی را بــرای شــفافیت و پاســخگویی در تحویــل پروژههــای
زیربنایــی عامــه فراهــم میکنــد .ایــن معیارهــا انعطافپذیــر اســت و اســتفاده از آن در زمینههــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی ،حقوقــی و اجتامعــی
ممکــن اســت.

بخشهای اصلی ابتکار شفافیت زیربنایی:
1.1انتشار اطالعات

ابتــکار شــفافیت زیربنایــی از طریــق انتشــار اطالعــات پروژههــای زیربنایــی عامــه ،شــفافیت را افزایــش میدهــد .چهــل نکتــه اطالعاتــی در مراحــل
کلیــدی طــی یــک چرخــه پــروژه منتــر میشــود .هامنطــور کــه در معیــار اطالعــات زیربنایــی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی ( )CoST IDSآمــده اســت؛
در نهایــت ،یــک برنامــه ملــی ،پروســه انتشــار اطالعــات زیربناهــای عامـهای را ایجــاد میکنــد کــه عملــی ،پایــدار و مناســب بــه رشایــط محلــی باشــد و
بتوانــد ســطح قابــل قبــول و قابــل توجهــی از انطبــاق را بــه دســت آورد.
2.2اطمیناندهی

ابتــکار شــفافیت زیربنایــی از طریــق بررســی مســتقل اطالعــات منترششــده ،پاســخگویی را افزایــش و اطمیناندهــی ،ابتــکار شــفافیت زیربنایــی اعتبــار
اطالعــات تخنیکــی را بررســی و آن را بــه زبــان ســاده تفســیر و موضوعــات نگرانکننــده را شناســایی میکنــد .ایــن اطالعــات کمــک میکنــد تــا همــه
نهادهــای ذیدخــل بــا درک مســائل اصلــی بــه عنــوان پایـهای بــرای پاســخگوکردن تصمیمگیرنــدگان عمــل کننــد.
3.3گروه نهادهای ذیدخل

در هــر کشــوری ابتــکار شــفافیت زیربنایــی توســط گروهــی از نهادهــای ذیدخــل ( )MSGشــامل مناینــدگان حکومــت ،ســکتور خصوصــی و جامعــه
مدنــی اداره میشــود .بــا فراهـمآوری یــک اجتــاع بیطــرف ،ابتــکار شــفافیت زیربنایــی بــه ایــن نهادهــای ذیدخــل کلیــدی کمــک میکنــد تــا اهــداف
مشــرکی را بــرای بهبــود ارزش ،کارایــی و اثربخشــی رسمایهگــذاری در زیربناهــای عامــه دنبــال کننــد.
4.4پاسخگویی اجتامعی

همیشــه تأکیــد شــده اســت کــه پاســخگویی اجتامعــی بــرای ترجمــه شــفافیت بــه بهبودیهــای عملــی رضوری اســت .ابتــکار شــفافیت زیربنایــی،
ابزارهــای انکشــافیافته توســط ســازمانهای رشیــک را تقویــت میکنــد .در جایــی کــه نیــاز باشــد ابزارهایــی را بــرای جامعــه مدنــی و رســانهها بــرای
درک اطالعــات منتــره و اســتفاده از آن بــرای نظــارت بــر رسمایهگــذاری و بهبــود پاســخگویی برنامــه آموزشــی فراهــم میکنــد.
ایــن گــزارش کــه بــه ســفارش گــروه نهادهــای ذیدخــل تهیــه شــده اســت اساسـاً بــر رونــد اطمیناندهــی متمرکــز اســت؛ امــا بــا ارزیابــی پروســه انتشــار
اطالعــات آغــاز میشــود .در مــواردی کــه نقصــی در چنیــن انتشــار اطالعــات دیــده شــده اســت بــه نهادهــای تدارکاتــی فرصــت داده شــده اســت تــا بــه
تیــم اطمیناندهــی بــرای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات اضافــی بدهــد.
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 4 .2پروژههای انتخاب شده
در ابتــدا 20 ،پــروژه زیربنایــی بــرای دور اول اطمیناندهــی پیشــنهاد شــد؛ امــا گــروه نهادهــای ذیدخــل بــه علــت محدودیتهــای مالــی ،ایــن تعــداد
را بــه  8پــروژه کاهــش دادنــد.14
از  8پروژه انتخاب شده  3پروژه متعلق به وزارت فواید عامه 3 ،پروژه به وزارت احیا و انکشاف دهات و  2پروژه مربوط وزارت انرژی و آب است.
این پروژهها برای تضمین تنوع از لحاظ سکتورهای فرعی ،انواع زیربناها ،اندازه پروژهها و منابع مالی انتخاب شدهاند.
محل  8پروژه در نقشه زیر نشان داده شده است و جزئیات آنها در جدول ( )1خالصه شده است.

نقشه  :1موقعیت پروژهها

14

 -صورت جلسه  16و  17گروه نهادهای ذیدخل
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P8

P7

410257

AFG/

410066

AFG/

پروژه دیوار استنادی سنگی در
قریه قره هندو و شهر تالقان

بند کامل خان (فاز )3

P6

RRD/MOF/
NRAP/NRHE/
TKR/080/C1/001
جغلاندازی  20کیلومرت رسک
از قریه خواجه بنا تا ولسوالی
ایشان خلیفه چال

1.5 km

آبیاری 80.000
هکتار زمین و
تولید  9مگاوات
برق

20 km

تخار

ولسوالی
چاربرجک والیت
نیمروز

تخار

P5

RRD/WB/
ARAP/KBL/
PRN/055/C2/001
بازسازی آبروها ،دیوارهای
استنادی ،جادههای روستایی و
آبروها برای شسنت رسک

 12مجرا
80 m 5 km 4
مجرای آب برای
شستشوی رسک
ولسوالی سالنگ،
والیت پروان

16.5 km

قندهار

20 km

ساخت و ساز و آسفالت رسک
میدان هوایی قندهار با طول
 16.5کیلومرت

ساخت و آسفالت رسک کابل
 لوگر قسمت اول با طول 21.209کیلومرت

21.209 km

لوگر

بازسازی رسک روستایی
متعلق به برنامه ملی راهسازی
روستایی ()NRAP

RRD/WB/
ARAP/CHL/
BMN/036/
C2/001

420337

AFG/

420335

AFG/

420011

AFG/

بازسازی جاده آسفالت از
دوشی به پلخمری با طول 52
کیلومرت

52 km

بغالن

ولسوالی ورس
والیت بامیان

P4

P3

P2

P1

No

کُد منرب پروژه

نام پروژه

ویژگی پروژه

موقعیت پروژه

حکومت جمهوری اسالمی
افغانستان

حکومت جمهوری اسالمی
افغانستان

$419,787.31

$78,035,810

وزارت انرژی و آب

157,635,239.1افغانی

$337,460.00

44,457,638.00افغانی

تکمیلشده

در حال اجرا

حکومت جمهوری اسالمی
افغانستان

بانک جهانی

بانک جهانی

حکومت جمهوری اسالمی
افغانستان

در حال اجرا

تکمیلشده

تکمیلشده

بانک جهانی

در حال اجرا

در حال اجرا

تکمیلشده

بانک انکشاف اسالمی و
حکومت جمهوری اسالمی
افغانستان

وزارت احیا و انکشاف دهات

2,737,201,660.63افغانی

597,451,239.00افغانی

 $22میلیون

هزینه مجموعی پروژه
دالر/افغانی

وضعیت پروژه

متویلکننده

وزارت فواید عامه

جدول  :1فهرست پروژههای زیربنایی انتخابشده برای پروسه اطمیناندهی

15-3-1395

 3.5سال
پس از

15-11-1395

 20اپریل
2017

1396

19-09-1394

22-07-1394

1396-09-30

1396-05-19

 7مارچ 2016

موجود نیست

10-08-1392

21-04-1392

01-1-1395

16-12-1394

 1فربوری2013

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

100%

10%

92%

100%

100%

80%

75%

100%

پیرشفت عملی

اختیاری

اختیاری

موجود نیست

موجود نیست

موجود نیست

اختیاری

اختیاری

غیر اختیاری

نوع بودجه

16

ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

 3انتشار اطالعات
 1 .3خالصه اطالعات منترششده هر پروژه
تیــم اطمیناندهــی بــر اســاس چارچــوب انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی ،اطالعــات منترششــده توســط نهــاد تدارکاتــی دربــاره  8پــروژه
انتخابشــده را ارزیابــی کــرده اســت .چارچــوب انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی شــامل ســه پروســه متامیــز انتشــار فعاالنــه ،تعامــل بــا
نهادهــای ذیدخــل و انتشــار بنــا بــر درخواســت اســت.
پــس از معرفــی تیــم اطمیناندهــی و ارائــه گــزارش اولیــه بــه گــروه نهادهــای ذیدخــل ،تیــم اطمیناندهــی رشوع بــه جم ـعآوری اطالعــات منترششــده
کــرد .در ابتــدا ،تیــم اطمیناندهــی کار خــود را بــا جســتجو در وبســایتهای اینرتنتــی و منابــع آنالیــن بــرای جمـعآوری اطالعاتــی کــه فعاالنــه منتــر 
شــدهاند آغــاز کــرد؛ درنتیجــه ،ایــن تیــم متوجــه شــد کــه نهادهــای تدارکاتــی اکــر اطالعــات مــورد نیــاز را مطابــق معیارهــای انتشــار اطالعــات ابتــکار
شــفافیت زیربنایــی منتــر نکردهانــد و حتــی در بعضــی مــوارد انتشــار اطالعاتــی را کــه طبــق قوانیــن نافــذه رضوری اســت نادیــده گرفتهانــد .بــه طــور
مشــخص ،ســه واحــد تدارکاتــی پروژههــای منتخــب فاقــد وبســایت کامــل ،قابــل دســرس و کاربرپســند بــرای انتشــار اطالعــات پــروژه و اطالعــات
قــراردادی و فاقــد بانــک معلوماتــی بــرای پروژههــای بستهشــده بودنــد .وبســایتهای موجــود نهادهــای تدارکاتــی در رشایــط بســیار بــدی هســتند.
دسرتســی محــدود بــه اطالعــات کلیــدی دربــاره پروژههــا ،تــدارکات ،اطالعیههــا و گزارشهــای ب ـهروز یکــی از ایــن چالشهــا اســت؛ از ســوی دیگــر،
وبســایت اداره تــدارکات ملــی از ســال  2015فعــال و بــه نحــوی جایگزیــن وبســایتهای نهادهــای تدارکاتــی شــده اســت کــه در گذشــته ســاخته
شــده بودنــد؛ یعنــی واحدهــای پالیسیســازی تــدارکات ( ،)PPUادارات مدیریــت قــرارداد ( )CMOو اداره بازســازی و انکشــاف افغانســتان (.)ARDS
وبســایت اداره تــدارکات ملــی نیــز بــا مســائل مشــابه آنچــه در بــاال یــادآوری شــد مواجــه بــود؛ امــا مشــکل عمــده آن ایــن اســت کــه هیچکــدام از
اطالعــات مربــوط بــه پروژههایــی کــه پیــش از تأســیس اداره تــدارکات ملــی آغــاز و یــا قــرارداد شــدهاند را شــامل منیشــود.

نهادهــای تدارکاتــی ادعــا میکننــد کــه آنهــا حداقــل اطالعــات مربــوط بــه دعــوت بــه آفرگشــایی و اعــام برنــده را مطابــق بــا قانــون تــدارکات منتــر 
کردهانــد؛ امــا دسرتســی بــه ایــن اطالعــات بــرای تیــم اطمیناندهــی بســیار دشــوار بــود؛ زیــرا معمــوالً پــس از امضــای قــرارداد و تکمیــل رونــد داوطلبــی
ایــن اطالعــات از وبســایت نهــاد تدارکاتــی حــذف میشــود؛ بنابرایــن تیــم اطمیناندهــی مجبــور شــد تــا بــه شــیوه انتشــار اطالعــات بنــا بــر درخواســت
( )Reactive Disclosureمتوســل شــود تــا نهادهــای تدارکاتــی ،اطالعــات موجــود را بــه تیــم اطمیناندهــی ارائــه کننــد و آنهــا نیــز پــس از تجزیــه و
تحلیــل اطالعــات ،بــه ویــژه یافتههایــی دربــاره انتشــار فعاالنــه داشــته باشــند.
در طــول پروســه اطمیناندهــی ،تیــم اطمیناندهــی جمع ـاً بــرای متــام پــروژه انتخابــی کــه اطالعاتشــان فعاالنــه یــا بنــا بــر درخواســت منتــر شــده
اســت تقریب ـاً بــه  1400ســند مرتبــط بــا پــروژه و مکاتبــات آن دسرتســی پیــدا کــرد .ایــن رقــم لزوم ـاً ارتبــاط و میــزان انتشــار اطالعــات یادشــده را در
ســازگاری بــا مقــررات انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان نشــان منیدهــد؛ بلکــه تنهــا نشــاندهنده تعــداد اســناد جمعآوریشــده
و بررسیشــده توســط تیــم اطمیناندهــی در طــول پروســه اطمیناندهــی اســت .دسرتســی بــه ایــن تعــداد اســناد نیــاز بــه تــاش زیــاد و مدتزمــان
طوالنــی دارد .تیــم اطمیناندهــی بــا در دســت داشــن یــک نامــه رســمی از رئیــس گــروه نهادهــای ذیدخــل و تفاهمنامههــای امضاشــده میــان ابتــکار
شــفافیت زیربنایــی افغانســتان و نهادهــای تدارکاتــی وضعیــت اســتثنایی داشــت؛ حتــی بــا چنیــن وضعــی نیــز ،دسرتســی بــه ایــن اســناد در هــر کــدام
از نهادهــای تدارکاتــی بــه طــور متوســط بیــش از یــک مــاه زمــان را دربــر گرفــت.
جــدول زیــر تعــداد اســناد منترششــده دربــاره هــر کــدام از پروژههــا را نشــان میدهــد و هــر ســند بــه معنــی یــک یــا چنــد ورق اســت کــه بــرای یــک هــدف
واحــد تولیــد شــده اســت؛ ماننــد یــک اعالمیــه داوطلبــی در یــک ورق یــا یــک قــرارداد شــامل بیــش از یــک ورق.
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جدول  :2تعداد اسناد در هر پروژه مشخص شده است.
شامره کد پروژه

تعداد اسنادی که به طور
فعاالنه منترش شده است

تعداد اسنادی که بنا
بر درخواست منترش
شده است

پروژه رسک دوشی  -پلخمری

AFG / 420011

19

> 300

پروژه رسک کابل  -لوگر

AFG / 420335

11

98

پروژه رسک میدان هوایی قندهار

AFG / 420337

9

114

RRD / WB / ARAP / CHL / BMN / 036
/ C2 / 001

8

90

پروژه آبروها ،دیوارهای استنادی و رسک روستایی سالنگ

RRD / WB / ARAP / KBL / PRN / 055
/ C2 / 001

7

105

پروژه رسک روستایی قریه خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه چال

RRD / MOF / NRAP / NRHE / TKR /
080 / C1 / 001

7

200

پروژه بند کامل خان (فاز )3

AFG / 410066

18

296

پروژه دیوار استنادی سنگی قریه قره هندو

AFG / 410257

5

95

عنوان پروژه

پروژه رسک روستایی ورس

خالصهای از اطالعات منترششده توسط نهاد تدارکاتی برای متام پروژههای انتخابشده ،شامل اسناد دستهبندیشده در جدول زیر است.
جدول  :3خالصهای از اطالعات منترششده

اسنادی که به طور فعاالنه منترششده است

اسنادی که بنا بر درخواست منترش شده است

سند داوطلبی مانند درخواست پروپوزال  ،RFPدرخواست قیمت  RFQو  EOIو ابراز عالقه به
داوطلبی

اسناد تخنیکی انجنیری

اطالعیه برنده قرارداد

گزارشهای پیرشفت پروژه
سوابق پرداخت

مکاتبات اداری پروژه و مستندات

ل بودن اطالعات منترششده
 2 .3کام 
یافتههــای تیــم اطمیناندهــی نشــان میدهــد کــه انتشــار اطالعــات دربــاره پروژههــای انتخابشــده کامــل نیســت و فقــط تعــداد محــدودی از
مــوارد بــر اســاس معیــار اطالعــات رهنمــود انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان فعاالنــه منتــر شــدهاند .بــه طــور کلــی ،نهادهــای
تدارکاتــی معمــوالً فقــط اعــان تــدارکات ،تصمیمگیــری در خصــوص برنــده و معلومــات برنــده داوطلبــی را منتــر میکننــد کــه طبــق قانــون تــدارکات
افغانســتان الزامــی اســت.
بــرای تأییــد معلومــات منترششــده توســط تیــم اطمیناندهــی ،رضوری بــود کــه انتشــار اطالعــات بنــا بــر درخواســت صــورت گیــرد و نهادهــای تدارکاتــی
بــر اســاس تفاهمنامههــای امضاشــده بیــن گــروه نهادهــای ذیدخــل و نهــاد تدارکاتــی مربوطــه معلومــات را در اختیــار تیــم اطمیناندهــی بگذارنــد.
برخــی از مشــکالت مربــوط بــه انتشــار بنــا بــر درخواســت نیــز وجــود دارد .اکــر مشــکالت ناشــی از نبــود سیســتم مناســب فایلنــگ و سیســتمهای
مدیریــت اطالعــات بــوده اســت .اســناد و اطالعــات بــه صــورت مناســب و امــن آرشــیو نشــده اســت .اکــر فایلهــا و اســناد بــه درســتی عالمتگــذاری و
شــارهگذاری نشــدهاند تــا اســتفادهکننده بتوانــد بــه راحتــی اطالعــات مــورد نیــاز را پیــدا کنــد .حافظــه اداری در نهــاد تدارکاتــی ضعیــف و مدیریــت
اســناد  /آرشــیو کامـاً ابتدایــی اســت .تغییــر و تبدیــل کارمنــدانِ مســئول ،ســوء مدیریــت را تشــدید و دسرتســی بــه اطالعــات را دشــوار و وقتگیــر کــرده
اســت.
رهنمــود انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان انتشــار فعاالنــه  63مــورد معیــار اطالعــات در مراحــل قــرارداد و پــروژه را الزامــی کــرده
اســت .انتشــار فعاالنــه شــامل اطالعــات همــه پروژههــا و قراردادهــای واجــد رشایــط در مراحــل مشــخص در طــول چرخــه ســاخت و ســاز میشــود کــه
صاحبــان پروژههــا و نهادهــای تدارکاتــی ملــزم بــه انتشــار آن هســتند .اطالعــات در قالبــی واضــح و قابــل اســتفاده از طریــق یــک رســانه عمومــی منتــر 
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ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

میشــود کــه بــرای طیــف وســیعی از نهادهــای ذیدخــل بــاز و قابــل دســرس باشــد .15در حــال حــارض ،نهادهــای تدارکاتــی فقــط اطالعــات مربــوط بــه
مرحلــه تــدارکات و برنــده قــرارداد را منتــر میکننــد.
جدول  :4معیارهای انتشار اطالعات به صورت فعاالنه

16

اطالعات پروژه
پایان مرحله تشخیص و آمادگی پروژه

پایان مرحله تکمیل پروژه

 1.تاریخ انتشار اطالعات
2.2روشهای گزینش پروژه (پروژه چگونه انتخاب شده است)
3.3سکتور ،سکتور فرعی
4.4عنوان پروژه
5.5موقعیت پروژه
6.6هدف پروژه
7.7محدوده پروژه ()Project Scope
8.8پیامدهای پروژه بر محیط زیست (در صورتی که قابل تطبیق باشد)
9.9پیامدهای پروژه بر زمین و مسکن (در صورتی که قابل تطبیق باشد)
1010منابع متویل
1111تاریخ منظوری بودجه پروژه

1.1تاریخ انتشار اطالعات
2.2عنوان پروژه
3.3اداره تدارکاتی
4.4هزینه تکمیل پروژه
5.5تاریخ تکمیل
6.6هدف پروژه در موقع تکمیل ()Scope at Completion
7.7مراجعه تفتیش و گزارش ارزیابی (تفتیش داخلی و خارجی)
8.8اقدامات تأمین مصونیت (حوادث و تصادمات)
9.9جزئیات متاس

1212ارزش تخمینی پروژه
1313جزئیات متاس
اطالعات قرارداد
پایان مرحله تدارکات  /اعطای قرارداد

15
16

در جریان تطبیق قرارداد در هر  ۶ماه

 .CoST Guidance Note: 6, p1 -طرزالعمل نرش اطالعات ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان.
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اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی

 1.1تاریخ انتشار اطالعات
2.2عنوان قرارداد
3.3اداره تدارکاتی
4.4مراحل تدارکاتی ()Procurement Proceeding
5.5نوع قرارداد
6.6نوع و مقدار تضمین آفر (درخواستی)
7.7تعداد داوطلبان
8.8نام قراردادی
9.9قیمت تخمینی
1010قیمت قرارداد
1111تاریخ اعالن تدارکات /پروژه
1212تاریخ اعطای قرارداد
1313محدوده قرارداد ()Contract Scope
1414تاریخ آغاز قرارداد
1515نوع رسانه استفاده شده در اعالن تدارکات
1616داوطلبی مجدد :تاریخ و دلیل آن
1717جزئیات متاس

1.1تاریخ انتشار اطالعات
2.2عنوان قرارداد
3.3اداره تدارکاتی
4.4قراردادی و خدمات مشورتی
5.5تاریخ آغاز قرارداد
6.6مدتزمان قرارداد
7.7قیمت اصلی قرارداد
8.8حالت پیرشفت فیزیکی پروژه ()٪
9.9توضیح بخشهای پروژه
1010تغییرات در محدوده قرارداد با دالیل آن
1111تأدیات صورت گرفته شده (پیرشفت مالی)
1212جزئیات فسخ قرارداد در صورتی که مطالبه گردیده باشد
1313موضوعات مورد منازعه و حاالت آن
1414اقدامات تأمین مصونیت کارگران (حوادث و تصادمات)
1515جزئیات متاس

تکمیل قرارداد
1.1تاریخ انتشار اطالعات
2.2عنوان قرارداد
3.3اداره تدارکاتی
4.4تعدیل قیمت
5.5تغییرات در میعاد قرارداد
6.6تغییرات در محدوده قرارداد
7.7دالیل تغییرات قیمت/ارزش قرارداد
8.8دالیل تغییرات در محدوده و تغییرات در میعاد تکمیل قرارداد
9.9جزئیات متاسط

رهنمــود انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان انتشــا ِر بنــا بــر درخواســت  27مــورد معیــار اطالعــات را الزامــی میکنــد .انتشــار بنــا
بــر درخواســت شــامل اطالعــات اضاف ـی میشــود کــه صاحبــان پروژههــا و نهادهــای تدارکاتــی مجازنــد در هــر زمانــی آن را منتــر کننــد و مکلفانــد
اطالعــات مربــوط بــه آنهــا را بنــا بــر درخواســت در اختیــار هــر فــرد یــا ســازمان واجــد رشایــط بگذارنــد .انتشــار بنــا بــر درخواســت مســتلزم در دســرس
گذاشــن اطالعــات اضافــی بــه طــرف درخواسـتدهنده بــه صــورت قابــل اســتفاده در یــک مــکان قابــل دسرتســی و تحــت رشایــط مشــخص اســت.17

17
20

 -راهنام .P01 ,6 :

ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

جدول  :5موارد معیاری اطالعات برای انتشار اطالعات بنا بر درخواست
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اطالعات پروژه
شناسایی و آمادهسازی

تکمیل پروژه

1.1برنامه و بودجه چند ساله
2.2معلومات مخترص درباره پروژه و یا مطالعه امکانسنجی

9.9گزارش پیرشفت تطبیق

3.3ارزیابی پیامدها آن بر محیط زیست

1010تصمیم تعدیل بودجه

4.4پالن اسکان مجدد و جربان خسارت

1111گزارش تکمیل پروژه

5.5منسوبین پروژه و نقش آنها

1212گزارش ارزیابی پروژه

6.6توافقات مالی

1313گزارش تفتیش فنی

7.7پالن تدارکاتی

1414گزارش تفتیش مالی

8.8تصمیم منظوری پروژه

تدارکات

اطالعات قرارداد

قرارداد
2020رشایط و توافقنامه قرارداد
2121ثبتنام و مالکیت رشکتها

ش آنان
1515منسوبین قرارداد و نق 

2222مشخصات و نقشها

1616روش خرید

تکمیل قرارداد

1717اسناد داوطلبی

2323لیست تفاوتها ،تغییرات و تعدیالت

1818نتایج ارزیابی داوطلبی

2424لیست افزایش

1919گزارش طرحریزی پروژه

2525گزارش تضمین کیفیت
2626اسناد پرداخت و یا تصدیقنامههای پرداخت
2727تعدیالت قرارداد

بــرای ارزیابــی ســطح انتشــار اطالعــات در پروژههــای انتخابشــده ،تیــم اطمیناندهــی دو چکلیســت مختلــف بــرای انتشــار فعاالنــه و انتشــار بنــا بــر
درخواســت را بــر اســاس مــوارد معیــار اطالعاتــی رهنمــود انتشــار اطالعات ابتکار شــفافیت زیربنایی افغانســتان تهیه کرد و ســپس اطالعات منترششــده توســط
نهــاد تدارکاتــی در برابــر ایــن چکلیس ـتها بررســی و تحلیــل شــد .تیــم اطمیناندهــی مشــخص کــرد کــه هیچکــدام از نهادهــای تدارکاتــی بیــش از 50
درصــد از اطالعــات مــورد نیــاز را طبــق الزامــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان فعاالنــه منتــر نکــرده اســت .پــروژه راهســازی روســتایی در قریــه خواجــه
بنــای والیــت تخــار بیشــرین درصــد ( )%48را در انتشــار فعاالنــه بــه دســت آورده اســت .ایــن پــروژه از طریــق  9شــورای انکشــاف محلــی ( )CDCsمختلــف اجــرا
شــده اســت؛ بنابرایــن اطالعــات بــه راحتــی در دســرس جوامــع بــود و بیشــر اطالعــات کلیــدی در ســطح محلــی منتــر شــدهاند؛ بــا ایــن حــال ،بــه نظــر
منیرســد اطالعــات دربــاره چنیــن پروژههایــی در ســطح ملــی نیــز منتــر شــوند .پــروژه رسک دوشــی  -پلخمــری و پــروژه دیــوار اســتنادی ســنگی کمرتیــن
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اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی

میــزان انتشــار فعاالنــه اطالعــات را داشــتهاند .علــت ایــن درصــد کــم در انتشــار فعاالنــه ایــن اســت کــه برخــی از مــوارد معیــار اطالعــات کلیــدی شــامل تخمیــن
هزینــه ،تعــداد رشکتهــای رشکتکننــده در داوطلبــی و محــدوده کار ایــن پروژههــا در طــول مرحلــه تــدارکات و اعطــای قــرارداد بــه عمــوم منتــر نشــده اســت؛
در صورتــی کــه طبــق معیــار انتشــار اطالعــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان ایــن امــر رضوری اســت .درصــد اطالعاتــی که در مقایســه بــا این معیــار ،به
طــور فعاالنــه و بنــا بــر درخواســت بــرای هــر یــک از پروژههــا منتــر شــدهاند در شــکل زیــر نشــان داده شــده اســت.
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منودار  :2درصد انتشار واقعی در مقابل موارد معیار اطالعات ابتکار شفافیت زیربنایی

افــزون بــر بررســی انتشــار اطالعــات در ســطح پــروژه ،ارزیابــی انتشــار اطالعــات در یــک نهــاد تدارکاتــی ،یــک تصویــر لحظـهای از عملکــرد مقایسـهای را
فراهــم میکنــد؛ بدیــن ترتیــب شــکل زیــر نشــاندهنده عملکــرد انتشــار اطالعــات هــر نهــاد تدارکاتــی اســت کــه درصــدی از آن بــه عنــوان اوســط انتشــار
کلــی اطالعــات در متــام پــروژه تحــت یــک نهــاد تدارکاتــی اســتخراج شــده اســت؛ چنانچــه در شــکل  2نشــان داده شــده اســت.
بــرای مقایســه نهادهــای تدارکاتــی و بــر اســاس اطالعــات از  8پــروژه کــه اطالعــات آن تجزیــه و تحلیــل خواهنــد شــد ،وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــا
انتشــار  %29از مــوارد معیــار اطالعــات بـ ه صــورت فعاالنــه و انتشــار  %80اطالعــات بنــا بــر درخواســت ،در صــدر اســت .وزارت فوایــد عامــه  ٪25مــوارد معیــار
اطالعــات را بــهصــورت فعاالنــه و  ٪62اطالعــات را بنــا بــر درخواســت منتــر کــرده اســت و از لحــاظ عملکــرد انتشــار اطالعــات در جایــگاه ســوم اســت.
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منودار  :3درصد انتشار واقعی در سطح هر ارگان با توجه به پروژههای انتخابشده
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ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

میزان پوشش اطالعات منترششده توسط تیم اطمیناندهی به عنوان یک نگرانی مشخص شده است .اکرث نهادهای تدارکاتی تنها به یک کانال
رســانهای (ابــزار ارتباطــی و رســانهای خودشــان) بــرای اطالعرســانی و انتشــار اطالعــات اتــکا میکننــد؛ اینگونــه انتشــار ،جریــان رســانههای مختلــف
و جامــع را پوشــش منیدهــد .بــه عنــوان مثــال ،پــروژه راهســازی روســتایی در ولســوالی چــال والیــت تخــار بــه  9شــورای انکشــافی محلــی در  9مرحلــه
اعطــا شــد .انتشــار اطالعــات دربــاره ایــن پــروژه محــدود بــه جوامــع محلــی اســت و شــامل مراکــز اجتامعــی  /مذهبــی ماننــد مســاجد میشــود .در مقابــل
در پــروژه دیــوار اســتنادی ســنگی قریــه قــره هنــدو ،جوامــع محلــی بــه طــور گســردهای در مرحلــه اولیــه از پــروژه بیخــر نگـه داشــته شــدهاند .مناینــده
قریــه قــره هنــدو بــه تیــم اطمیناندهــی تأییــد کــرد کــه جامعــه و جمعیــت روســتایی آنهــا از مرحلــه تــدارکات آگاه نبودهانــد و در طــول آمادهســازی
پــروژه دیدگاههــای آنهــا پرســیده نشــده اســت؛ ایــن موضــوع در نهایــت منجــر بــه جنجــال مهمــی در مرحلــه پــس از ســاخت و ســاز ،شــده اســت.19

انتشار اطالعات اولیه درباره پروژه راهسازی روستایی در ولسوالی سالنگ توسط وزارت احیا و انکشاف دهات

دربــاره انتشــار بنــا بــر درخواســت بایــد از همــه نهادهــای تدارکاتــی کــه بــا ارائــه اطالعــات درخواستشــده بــا تیــم اطمیناندهــی همــکاری کردهانــد
سپاســگزاری کــرد .مقامــات وزارت انــرژی و آب ،مایــل بــه ارائــه هیچگونــه اطالعاتــی نبودنــد؛ زیــرا تفاهمنام ـهای بــا آنهــا امضــا نشــده بــود .ایــن مشــکل
پــس از امضــای تفاهمنامــه در  25فــروری  2018بیــن وزارت انــرژی و آب و ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان بــه رسعــت حــل شــد .وزارت فوایــد عامــه
نیــز همــکار بــود؛ ولــی اطالعــات و اســناد آنــان مرتــب نبــود و بــرای تیــم اطمیناندهــی بســیار دشــوار بــود کــه بــه رسعــت و بــه راحتــی بــه معلومــات مــورد
نیــاز دسرتســی پیــدا کنــد .وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بیــش از همــه بــا تیــم همــکاری کــرد .سیســتم مدیریــت اســناد ،نظــم و ترتیــب اســناد آنهــا بهــر 
از دیگــران بــود.

 3 .3دقت اطالعات منترششده

بــه طــور کلــی ،اطالعــات منترششــده دربــاره پروژههــا دقیــق اســت؛ بــا ایــن حــال بخشــی از اختالفــات و یــا تفاوتهایــی کــه توســط تیــم اطمیناندهــی
مشــاهده شــده اســت در بخــش بعــدی ایــن گــزارش بــه عنــوان مســائل خــاص یــا علتهــای نگرانــی مطــرح خواهــد شــد .تیــم اطمیناندهــی اطالعاتــی
را کــه از ســوی نهادهــای تدارکاتــی فراهــم شــده اســت از طریــق منابــع دیگــر ماننــد قراردادیهــا و مــردم محــل تصدیــق کــرده اســت .افــزون بــر ایــن،
بیشــر اطالعــات از قبیــل بودجــه ملــی ،پــان تدارکاتــی ،گــزارش ســاالنه و اعالمیههــا از وبســایتهای نهادهــای حکومتــی بــرای تأییــد صحــت
اطالعــات منتــره بــه دســت آمــده اســت.
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اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی

 4 .3گردش اطالعات

گــردش اطالعــات بیــن نهادهــای تدارکاتــی و ادارات زیرمجموعــه ،یعنــی رشیکســازی اطالعــات از ســطح حکومــت مرکــزی بــه ســطح حکومــت
محلــی و مــردم محــل توســط تیــم اطمیناندهــی ارزیابــی شــده اســت .ایــن موضــوع بــه طــور گســرده در مطالعــه هدفگــذاری افغانســتان Scoping
 Afghanistanابتــکار شــفافیت زیربنایــی بررســی شــده اســت و بــهصــورت معقــول توســط دیدگاههــا دربــاره نیــاز بــه اطالعــات و اســتفاده از اطالعــات
در چهــار ســتون ســکتور عامــه ،ســکتور خصوصــی ،متویلکننــدگان و نهادهــای ســازمان ملــل و جامعــه مدنــی بــا مثــال نشــان داده شــده اســت .وقتــی
پــای ســکتور عامــه در میــان باشــد ،گــردش اطالعــات در جایــی کــه اشــراک اطالعــات بیــن ســازمانهای حکومتــی در ســطح عمــودی و افقــی نیــاز
اســت ،اهمیــت حیاتــی خواهــد یافــت.20
چنیــن وضعیتــی دربــاره پروســه اطمیناندهــی از پروژههــای انتخابشــده نیــز مشــاهده شــده اســت .در پــروژه رسک دوشــی  -پلخمــری ،نقــش ریاســت فوایــد عامه
والیتــی ( )PWDتضعیــف شــده اســت و ایــن پــروژه بــه طــور مســتقیم توســط وزارت فوایــد عامــه در کابــل اداره میشــد .یکــی از مقامــات ریاســت فواید عامــه والیت
بغــان بــه تیــم گفتــه اســت کــه تیــم آنهــا از طریــق وزارت فوایــد عامــه از مرحلــه آمادهســازی و تــدارکات اطــاع داده نشــده اســت کــه چــه وقــت و چه کســی رسوی
پــروژه را انجــام داده اســت ،قــراردادی چــه کســی بــوده اســت و چــه کســی از آن نظــارت میکــرده اســت .بعدهــا وقتــی قــراردادی به محل اعزام شــده اســت ریاســت
فوایــد عامــه ،اطالعــات بســیار محــدودی دریافــت کــرده اســت و حتــی در افتتــاح کار ســاخت و ســاز رشکــت نکــرده اســت .افــزون بــر ایــن ،وزارت فوایــد عامــه هیــچ
ســند تخنیکــی مربــوط بــه پــروژه را بــه اشــراک منیگــذارد و ایــن امــر نقــش نظارتــی ریاســت فوایــد عامــه را محــدود میکنــد .در این پــروژه ،رشکــت مشــاور در امور
نظــارت آن مســتقیامً بــا وزارتخانــه تعامــل میکــرده اســت . 21ادعاهــای مشــابه توســط مقامــات ریاسـتهای والیتــی دربــاره پروژههــای دیگر نیز مطرح شــده اســت.

 4شفافیت و اطمیناندهی
در ایــن بخــش ،تیــم اطمیناندهــی شــفافیت را در جریــان مدیریــت داوطلبــی و اجــرای قــرارداد پروژههــای انتخابشــده حتــی قبــل از اینکــه بــه
ارزیابــی ایــن پروژههــا از لحــاظ افزایــش زمــان ،افزایــش هزینــه و ســپس مدیریــت کیفیــت ســاخت و ســاز بپــردازد بررســی کــرده اســت.

 1 .4مدیریت داوطلبی
ایــن ارزیابــی نشــان میدهــد  کــه اکــر پــروژه هــای انتخــاب شــده بــا نگرانــی هــای بالقــوه در مدیریــت داوطلبــی مواجــه انــد .ایــن موضوعــات شــامل
داوطلبــی منصفانــه ،رقابــت ازاد  ،تصمیــم گیــری هــای اعطــای قــرارداد ،نظــارت و مدیریــت قــرارداد هــا مــی باشــد کــه بــر روی شــفافیت پروســه تاثیــر
گذاشــته اســت .حتــی در بســیار از مــوارد  ،قانــون و طرزالعمــل تــدارکات یــا بــه صــورت عمــدی یــا غیــر عمــدی بــه وضــوح نادیــده گرفتــه شــده اســت  .
مــدت زمــان داوطلبــی نیــز یکــی از موضوعــات نگــران کننــده بــوده اســت .مــدت داوطلبــی بــه صــورت روشــن موضوعــات تهیــه وســایل کار ،کاالهــا و
خدمــات در مراحــل تــدارکات تعریــف شــده اســت .امــا مــدت داوطلبــی در پــروژه هــای انتخــاب شــده بیــش از حــد زمــان اســت و حتــی در بســیاری از
مــوارد بــه یــک ســال طــول کشــیده اســت .حــد اوســط  مــدت زمــان داوطلبــی پــروژه هــای انتخــاب شــده حــدود ده مــا ( )9.75اســت  .منــودار پاییــن
میــزان مــدت زمــان داوطلبــی پــروژه هــا را نشــان میدهــد.
مدت زمان داوطلبی (ماه)
پروژه دیوار استنادی سنگی قریه قره هندو

4

پروژه بند کمال خان (فاز )3

12
5

پروژه سرک روستایی قریه خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه چال

5

پروژه آبروها ،دیوارهای استنادی و سرک روستایی سالنگ
پروژه سرک روستایی ورس

8

پروژه سرک میدان هوایی قندهار

5

پروژه سرک کابل  -لوگر

30

پروژه سرک دوشی  -پلخمری

9
35

30
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10

5
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1 .1 .4فاز سوم پروژه تدارکات بند کنرتل سیل کامل خان
پــروژه اعــار بنــد کــال خــان بــر روی دریــای هلمنــد درجنوبغــرب افغانســتان در ولســوالی چهــار برجــک والیت نیمــروز برنامهریزی شــده بــود .کار این پــروژه 35
ســال پیــش در دوران ریاســت جمهــوری محمــدداوود خــان آغــاز شــده بــود؛ امــا ایــن پــروژه پــس از مــرگ او در ســال  1978بــه حالــت تعلیــق درآمــد .کار ایــن پــروژه
در ســال  2010از رس گرفتــه شــد و فــاز اول و دوم آن بــه ترتیــب در ســالهای  2012و  2015تکمیــل و ســاخت فــاز ســوم ایــن پــروژه در اپریل  2017افتتاح شــد.22
دامنه ساخت فاز سوم پروژه بند کامل خان شامل موارد زیر است:
 -انطباق و ساخت و ساز/تأمین بند کامل خان
 -بند کنرتل و وییر (بندی که سطح آب را باال میبرد)
 -نیروگاه
 -آبروها
 -طرح انکشاف آبیاری
 -طرح راهاندازی مخزن
صاحــب پــروژه وزارت انــرژی و آب اســت و در ابتــدا ،هزینــه پــروژه بــه مبلــغ  78،035،813.28دالــر و دوره ســاخت  42مــاه بــرآورد شــده اســت .هــدف
اصلــی ایــن پــروژه ،کنــرل ریســک ســیلهای فاجعهبــار ،آبیــاری  150،500هکتــار زمیــن زراعتــی و تولیــد بــرق بــا ظرفیــت  9مــگاوات از طریــق 4
توربیــن اســت.تدارکات ایــن پــروژه طبــق اصــول داوطلبــی رقابتــی بیناملللــی محــدود ( )LICBانجــام شــده اســت کــه بــا رشوع از جــون  2016تــا مــارچ
 2017تقریبـاً  10مــاه طــول کشــیده اســت .چالشهــای بســیاری در جریــان تــدارکات بــروز کــرده و ابهاماتــی مشــخص شــده اســت کــه منجــر بــه طــرح
نگرانیهــای بالقــوه میشــود .تیــم اطمیناندهــی متــام اســناد مربــوط بــه تــدارکات پــروژه را کــه توســط نهــاد تدارکاتــی در دســرس گذاشــته شــده
بــود بررســی و تدقیــق کــرده اســت .برخــی مســائل مربــوط بــه تــدارکات ایــن پــروژه در جریــان پروســه اطمیناندهــی شناســایی شــدهاند.
تــدارکات پــس از یــک فرمــان ریاســت جمهــوری در  25جنــوری  2016رشوع شــد و چهــار نفــر از اعضــا بــه ترکیــه اعــزام شــدند تــا رشکتهــای واجــد
رشایــط بــرای رشکــت در پروســه داوطلبــی را انتخــاب کننــد .ایــن کمیتــه  7رشکــت را معرفــی کــرد .پــس از بازبینــی  7رشکــت 5 ،رشکــت واجــد رشایــط
شــناخته شــدند و بــه داوطلبــی دعــوت شــدند و اســناد مناقصــه در  7جــون  2016صــادر شــد .در نهایــت  4رشکــت بــا حضــور در رونــد مناقصــه
پروپوزالهــای خــود را در  25جــون  2016ارائــه کردنــد .جنــوری
جدول  :6فهرست رشکتهای نامزد برای رشکت در مناقصه بند کامل خان

شامره

نام رشکت

4

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

6

Duyes Construction Company, Eser Construction Company, and CAN
Construction Company

1
2
3

5

7

رشکت ساختامنیGOCAY
EREN INSAAT TIC. VE SAN. LTD STI
CEIL OZGUR

YUKSEL and MMC JV

)ZHERSU (ZIIC

کشور

وضعیت اشرتاک

ترکیه و افغانستان

اشرتاک کرد

ترکیه و افغانستان

اشرتاک کرد

ترکیه

شارت لیست نشد

قزاقستان

اشرتاک کرد

ترکیه
ترکیه
ترکیه

شارت لیست نشد
اشرتاک کرد
شارت لیست نشد

در بررســی اولیــه داوطلبــی 3 ،داوطلــب از  4داوطلــب ،بــرای بررســی مفصــل توســط کمیتــه ارزیابــی قابــل قبــول دانســته شــد )ZIIC( ZHERSU .از فهرســت
ارزیابــی بیشــر حــذف شــد؛ زیــرا پروپــوزال آنهــا امضــا نشــده بــود و فاقــد اعتبــار بــود .کمیتــه ارزیابــی داوطلبهــا ،نتیجهگیــری کــرد کــه آفرهــای  3داوطلــب
 PIMTEK ،Asia Banaو  SAROL JVارزیابــی شــود و توصیــه کــرد کــه قــرارداد بــه داوطلبــی اعطــا شــود کــه پایینتریــن قیمــت را پیشــنهاد کــرده اســت.
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 -گزارش مخترص درباره پروژه کنرتل سیل کامل خان ،وزارت انرژی و آب
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اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی

جدول  :7فهرست داوطلبان و قیمت پیشنهادات برای بند کامل خان

شامره رنک پیشنهادکننده

کشور

ارزیابی قیمت پیشنهاد قیمت

1

Asia Bana, PIMTEK and SAROL JV

ترکیه و افغانستان

78،777،387.13$

2

EREN INSAAT & New Paiman JV

ترکیه و افغانستان

83،264،569.24 $

3

YUKSEL

ترکیه و افغانستان

94،301،303.00 $

4

ZHERSU (ZIIC) Group of Companies

قزاقستان

$98,972,609.29

در طول ارزیابی ،کاستیهایی در همه پیشنهادات کشف شد .پیشنهاد  YUKSELبه دالیل زیر واجد رشایط شناخته نشد:
خــط اعتبــاری در تاریــخ تســلیمی پیشــنهاد معتــر نبــود ،موقعیــت مالــی آن نشــاندهنده عــدم ســودآوری در ســه ســال گذشــته بــود ،بــه درخواســت
اســناد تفتیــش پاســخ نــداده بودنــد و تجربــه مرتبــط و صالحیــت کارمنــدان آن مشــخص نشــده بــود.
پیشنهاد  ERENو  New Paiman JVدارای نواقص زیر بود:
 ERENبــه عنــوان یــک رشکــت واحــد واجــد رشایــط بــود؛ در حالــی کــه یــک پیشــنهاد مشــرک بــا رشکــت ســاختامنی  New Paimanارائــه کــرده بــود .در

لیســت احجــام کاری اشــتباهات محاســباتی وجــود داشــت کــه اصــاح آن باعــث افزایــش در قیمــت پیشــنهاد شــد و رشکــت قیمــت اصالحشــده را قبــول
نکــرد .مطابــق مــاده  31.2ســند دعــوت بــه داوطلبــی ،اگــر پیشــنهاددهنده اصــاح اشــتباهات را رد کنــد ،پیشــنهاد آن بایــد رد شــود .موقعیت مالــی EREN
در ســه ســال گذشــته هیــچ ســودآوری را نشــان منـیداد .در نهایــت ،در خصــوص پیشــنهاد برنــده ،در بخــش رشایــط «تجــارب مشــخص» ،پیشــنهاددهنده،
ی را ارائــه کــرد؛ امــا جســتجو در اینرتنــت توســط کمیتــه هیــچ نشــانهای از چنیــن پــروژ ه تکمیــل شــده را نیافــت.
تصدیقنامــه امتــام پــروژه پیشــنهاد 
الزم بــه یــادآوری اســت کــه اطالعــات بــاال از گــزارش ارزیابــی پیشــنهادات اســتخراج شــده اســت .تیــم اطمیناندهــی ایــن پیشــنهادات را بررســی نکــرده
و یــا پیشــنهادات را در مقابــل گــزارش ارزیابــی مقایســه نکــرده اســت؛ زیــرا پیشــنهادات (اســناد پروپوزالهــا) توســط نهــاد تدارکاتــی منتــر نشــده اســت.
یافتههای تیم اطمیناندهی درباره پروسه مدیریت مناقصه باعث بروز برخی ابهامات و نگرانیهای بالقوه شده است که به رشح زیر است:
1.1بــرای تــدارکات پــروژه بنــد کــال خــان ،روش داوطلبــی رقابتــی بیناملللــی محــدود ( )LICBتعییــن و وزارت انــرژی و آب روشهــای داوطلبــی منبــع واحد،
داوطلبــی رقابتــی بیناملللــی محــدود یــا بــاز را بــه کمیســیون تــدارکات ملــی ( )NPCپیشــنهاد داده بــود .تصمیــم اســتفاده از روش تــدارکات داوطلبــی
رقابتــی بیناملللــی محــدود یــا  LICBدر جلســه پنجــاه و دومیــن کمیســیون تــدارکات ملــی اتخــاذ شــده بــود .تصمیــم شــاره  28 ،1021مــی .2016
با توجه به فقره  1ماده  21طرزالعمل تدارکات ،روش تدارکات محدود در دو مورد زیر مجاز است:
 )1مشخص شود که تدارکات فقط میتواند توسط منابع محدود (حداکرث  5منبع) انجام شود.

 )2وضعیــت غیرمنتظــره یــا تأخیــر در پروســه تــدارکات بــه علــت تأخیــر ،کوتاهــی و عــدم برنامهریــزی مناســب از ســوی اداره و زمانــی کــه طــی مراحــل داوطلبــی
بــاز عملــی نباشــد.23
ســند تصمیمگیــری کمیســیون تــدارکات ملــی دربرگیرنــده بحثهــا و دالیــل انتخــاب روش داوطلبــی رقابتــی بیناملللــی محــدود ( )LICBو اینکــه چــرا کمیســیون
تــدارکات ملــی روش داوطلبــی رقابتــی بیناملللــی بــاز ( )ICBرا در نظــر نگرفتــه اســت ،نیســت؛ روشــی کــه ســطح رقابــت را افزایــش داده اســت و بــه رشکتهــای
بیشــری فرصــت میدهــد کــه از هــر کشــوری بــه داوطلبــی پیشــنهاد ارائــه کننــد .دلیــل انتخــاب روش داوطلبــی رقابتــی بیناملللــی محــدود ( )LICBمبهم اســت.
2.2طبــق فرمــان  2155مــورخ  25جنــوری  2016دفــر ریاســت جمهــوری 4 ،نفــر از اعضــای آن بــرای ســفر بــه ترکیــه بــه منظــور پیــدا کــردن رشکتهــای واجــد
رشایــط بــرای رشکــت در پروســه مناقصــه پــروژه بنــد کــال خــان معرفــی شــده بودنــد؛ در نتیجــه ،ایــن کمیتــه  7رشکــت 6 ،رشکــت از ترکیــه و  1رشکت از قزاقســتان
را معرفــی کــرده اســت و پــس از بررســی اســناد ظرفیــت رشکتهــای معرفیشــده 5 ،رشکــت واجــد رشایــط انتخــاب و بــرای پروســه داوطلبــی دعــوت شــدند.
بــا توجــه بــه فقــره  6مــاده  21طرزالعمــل تــدارکات« ،در صــورت انجــام تــدارکات بــا اســتفاده از روش داوطلبــی رقابتــی بیناملللــی محــدود (،)LICB
23
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 -ماده  21طرزالعمل تدارکات.

ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

نهــاد مســئول مکلــف اســت تــا رشکتهــای واجــد رشایــط را از کشــورهای مختلــف شارتلیســت کنــد بــه نحــوی کــه از یــک کشــور منیتــوان دو
رشکتکننــده را بــه داوطلبــی دعــوت کــرد».
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ســؤال ایــن اســت کــه چــرا ترکیــه تنهــا منبــع بــرای مراجعــه بــه رشکتهــای واجــد رشایــط در نظــر گرفتــه شــده اســت و چــرا بســیاری از رشکتهــای معرفیشــده
رشکتهــای ترکــی هســتند .افــزون بــر ایــن دلیــل ،چرایــی انتخــاب روش تــدارکات داوطلبــی رقابتــی بیناملللــی محــدود ( )LICBبــرای ایــن پــروژه روشــن
نیســت؛ زیــرا ایــن روش ،تعــداد داوطلبــان را محــدود میکنــد و بــر میــزان رقابــت تأثیــر میگــذارد.
جلســه پنجــاه و دومیــن کمیســیون تــدارکات ملــی در  28مــی  ،2017فیصلــه شــاره  ،1021وزارت انــرژی و آب را بــه اســتخدام یــک رشکــت مشــاور
بــرای نظــارت بــر اجــرای پــروژه بنــد کــال خــان هدایــت داده اســت.
طبــق مکتــوب شــاره  9394صــادره ریاســت بودجــه وزارت مالیــه در  9مــی  2017بودجـهای بــرای واحــد مدیریــت و نظــارت بــرای اجــرای پــروژه بــر
اســاس درخواســت وزارت انــرژی و آب کــه طــی مکتــوب شــاره  39/22مــورخ  15اپریــل  2017اختصــاص داده شــده اســت.
بــه نظــر میرســد وزارت انــرژی و آب ،نیــت کمیســیون تــدارکات ملــی مبنــی بــر اســتخدام یــک رشکــت مشــورتی بــرای نظــارت بــر تطبیــق پــروژه را دنبــال نکــرده
اســت .ایــن وزارت بــا در نظــر گرفــن واحــد مدیریــت و نظــارت خــود ،در حالــی کــه معمــوالً یــک رشکــت قــوی مشــورتی بــرای نظــارت ،مجهــز بــه تخصــص
بیناملللــی بــرای چنیــن پــروژه چالشبرانگیــز رضوری پنداشــته میشــود.
علــت اینکــه چــرا وزارت انــرژی و آب دســتورالعمل کمیســیون تــدارکات ملــی را دنبــال نکــرده اســت روشــن نیســت و تیــم اطمیناندهــی نتوانســته اســت توضیــح
نهــاد تدارکاتــی را بــه دســت آورد.
3.3پــس از اعــام تصمیــم اعطــای قــرارداد از ســوی وزارت انــرژی و آب ،دومیــن پیشــنهاددهنده ( EREN INSAATو  )New Paiman JVنامــه اعرتاضــی خــود را
درســت یــک روز پیــش از رخصتیهــای ملــی ایــام عیــد اضحــی کــه در آن نگرانــی خــود را در خصــوص اعــام تصمیــم اعطــای قــرارداد ابــراز کــرده ،تقدیــم کــرده
اســت .بــا توجــه بــه مــاده  84طرزالعمــل تــدارکات ،مــدت تقدیــم اعــراض از روز اعــان اعطــای قــرارداد تــا  7روز در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ایــن اقــدام وزارت انــرژی و آب زمــان را بــرای داوطلبــان ناراضــی کــه قصــد اعــراض دارنــد ،محــدود میکنــد و ایــن در واقــع تضعیــف حقــوق داوطلبــان ناموفــق
بــرای اعــراض اســت؛ در حالــی کــه عیــد اضحــی بــه طــور معمــول بــه عنــوان رخصتیهــای رســمی بــه مــدت چهــار روز جشــن گرفتــه میشــود.

 2 .1 .4تدارکات پروژه رسک دوشی  -پلخمری
ایــن پــروژه در والیــت بغــان واقــع شــده اســت کــه از دوشــی آغــاز و در شــهر پلخمــری (مرکــز والیــت بغــان) پایــان مییابــد .طــول ایــن رسک تقریبـاً 52
کیلومــر اســت کــه بخشــی از جــاده حلقــوی افغانســتان اســت .ایــن جــاده همچنیــن بــه عنــوان شــاهراه ترانزیــت شــناخته میشــود کــه پایتخــت کشــور
را از طریــق تونــل ســالنگ بــه کشــورهای آســیای مرکــزی (تاجیکســتان ،ازبکســتان و ترکمنســتان) پیونــد میدهــد.
حکومــت جمهــوری اســامی افغانســتان از بانــک انکشــاف اســامی ( )IDBقرضــهای بــرای تأمیــن هزینــه پــروژه بازســازی رسک دوشــی  -پلخمــری
دریافــت کــرده اســت .بازســازی شــامل کارهــای زیــر اســت:
الیهبــرداری ســطح آسـ ِ
ـفالت آســیبدیده رسک ،ســاخت بخشهایــی از رسک کــه توســط ســیل آســیبدیده اســت ،بازســازی و عریضســازی رسک در
شــهر پلخمــری ،ترمیــم و ســاخت ســازههای جــادهای جدیــد از قبیــل پلهــا و آبروهــا ،نوســازی کـ ِ
ـف آســفالت ،تزئیــن نشــانهها و عالمتهــای رسک و
ترمیــم تخلیهگاههــای جانبــی.
اداره بازســازی و انکشــاف افغانســتان ( )ARDSکــه بــه منایندگــی وزارت فوایــد عامــه (کارفرمــا) عمــل میکــرد ،کار مناقصــه ایــن پــروژه را پیــش بــرده
اســت .داوطلبــی بــرای کارهــای ســاختامنی ایــن پــروژه چندیــن بــار مجــددا ً برگــزار شــد و گزارشهــای ارزیابــی داوطلبیهــا بارهــا بــا تغییــرات زیــادی
در نتایــج ،تجدیدنظــر شــد .اولیــن مناقصــه در بیــن مــاه آگســت  2008و مــاه مــی  2009برگــزار شــد؛ حتــی در اولیــن دوره ،کار ســاخت و ســاز بــرای
یــک بــار دیگــر بــه مناقصــه گذاشــته شــد .قــرارداد اعطــا شــد و پــس از عملکــرد نامطلــوب قــراردادی ،قــرارداد لغــو و پــروژه در ســال  2012مجــددا ً بــه
مناقصــه گذاشــته شــد.
24

 -هامن.
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اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی

جدول  :8در یک نگاه :مناقصه کارهای ساختامنی رسک دوشی  -پلخمری

مناقصه ماه می 2008

برگزاری مجدد مناقصه در دسامرب 2011

دور اول دعوت برای داوطلبی

تاریخ اعالم دعوت برای داوطلبی 17 :دسامرب 2011

تاریخ اعالم دعوت برای داوطلبی 19 :می 2008

هزینه تخمینی$18,450,256 :

هزینه تخمینی$22,649,379 :

مدت تخمینی قرارداد 15 :ماه

مدت تخمینی قرارداد 16 :ماه

مهلت تقدیم پیشنهاد 18 :فربوری 2012

مهلت تقدیم پیشنهاد 02 :جوالی 2008

روش تدارکات :داوطلبی رقابتی بیناملللی

روش تدارکات :داوطلبی رقابتی بیناملللی

تعداد داوطلبان12 :

تعداد داوطلبان15 :

برنده داوطلبی :کنرسسیوم تجارتی اسالم ،رشکت ساختامنی نبیزاده وردک

برنده داوطلبیGhulam Rasul & Company (Pvt.) Limited (GRC) :
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 بیناملللی
تعداد داوطلبان10 :
برنده داوطلبی :ابتدا رشکت ) Ghulam Rasul & Company (Pvt.) Limited (GRCتوصیه شد ،سپس در
گزارش ارزیابی تجدیدنظر شده ،رشکت سهامی محدوداملسئولیت  AKMAL-Kبرای کسب این قرارداد توصیه
شد و قرارداد با آن به امضا رسید.

مشاهدات تیم اطمیناندهی از گزارشهای ارزیابی نشاندهنده تفاوتهای جدی ،ارزیابی نادرست و تغییرات ناموجه زیر است:
گزارش ارزیابی داوطلبی ماه آگست 2008
پانزده ( )15داوطلب رشکت کردند.
 2پیشــنهاد واجــد رشایــط نبودنــد؛ در حالــی کــه  14پیشــنهاد بــرای بررســی مفصــل پذیرفتــه شــدند .یکــی از آنهــا ســعدالله خــان و بــرادران
( )SKBبــود کــه تضــاد منافــع داشــت؛ زیــرا ایــن رشکــت بــه عنــوان قــراردادی فرعــی رشکــت مشــورتی پــروژه مذکــور دخیــل بــود .علــت اینکــه
ایــن پیشــنهاد علیرغــم واجــد رشایــط نبــودن بــرای بررســی دقیــق در نظــر گرفتــه شــده بــود مشــخص نیســت؛ زیــرا مســئله تضــاد منافــع بــه
وضــوح توضیــح داده نشــده بــود.
 2داوطلــب مختلــف در دو بخــش متفـ ِ
ـاوت عیــن گــزارش بــرای اعطــای قــرارداد ســفارش شــدهاند .ابتــدا رشکــت ســاختامنی PRO SIMA INT JV
 Zamrai Ali Ahmadzadaتوصیــه شــده بــود؛ در حالــی کــه در بخــش آخــر رشکــت )Ghulam Rasul & Company (Pvt) Limited (GRC
بــرای اعطــای قــرارداد بــه ایشــان ســفارش شــدهاند.
رشکــت ســاختامنی هیــوادوال واجــد رشایــط شــناخته شــده بــود؛ در حالــی کــه پیشــنهاد آن بــا معیــار اوســط عایــد ســاالنه کــه بایــد  22میلیــون دالــر
باشــد ،مطابقــت نــدارد .میانگیــن عایــد ســاالنه رشکــت ســاختامنی هیــوادوال  14،480،000دالــر نشــان داده شــده اســت.
 GRCبــا معیــار اوســط عایــد ســاالنه مطابقــت نــدارد؛ امــا واجــد رشایــط دانســته شــده اســت و توصیــه شــده اســت کــه برنــده قــرارداد باشــد .اوســط عایــد
ســاالنه  16،716،786.00$ GRCنشــان داده شــده است.
 PRO SIMAبا متام معیارها مطابقت دارد؛ اما بدون هیچ دلیل مشخصی واجد رشایط دانسته نشده است.
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ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

جدول  :9قیمتهای پیشنهادی در مناقصه ماه می 2008

شامره

سعدالله خان و برادران ()SKB

پیشنهادکننده

کشور

پاکستان

ارزیابی قیمت پیشنهاد قیمت

2

رشکت ساختامنی افغان  -تاجیک ()ATCC

تاجیکستان

$17,630,880.09

3

رشکت ساختامنی AKMAL K

تاجیکستان

$18,821,671.45

4

1

$23,064,801.66

رشکت ساختامنی هیوادوال

افغانستان

$34,174,949.50

5

رشکت ساختامنی و رسکسازی الیاس ویس ()ICRC

افغانستان

$16,494,798.50

6

)Ghulam Rasul & Company (Pvt) Limited (GRC

پاکستان

$22,664,790.00

7

رشکت ساختامنی خلیل در رسمایهگذاری مشرتک با رشکت ساختامنی و گدامسازی
افغانی  -آملانی ()KCC JV AG

افغانستان

$20,600,990.75

8

رشکت ساختامنی  PRO SIMA INTدر رسمایهگذاری مشرتک با Zamari Ali
Ahmadzada

لبنان  /افغانستان

$21,783,350.00

9

رشکت ساختامنی آبادراهان پارس ()ARP

ایران

$36,763,676.00

10

رشکت ساختامنی شامل پامیر

افغانستان

$17,243,160.00

11

 Unal Yapiدر رسمایهگذاری مشرتک با MNSC Co.در رسمایهگذاری مشرتک با Kam

ترکیه  /افغانستان

$18,869,515.00

12

رشکت ساختامنی  Kazitasدر رسمایهگذاری مشرتک باFayz

افغانستان

$39,773,235.22

13

رشکت ساخت و ساز ونکو امتیاز

افغانستان

$39,773,235.22

14

رشکت ساختامنی آرین آسیا ()AACC

افغانستان

$23,489,022.00

15

 TSCCدر رسمایهگذاری مشرتک با  NCCدر رسمایهگذاری مشرتک با AWCC

افغانستان

$21,829,050.00

گزارش تجدیدنظر شده ارزیابی پیشنهادات در سپتامرب 2008
مشاهدات تیم اطمیناندهی درباره این گزارش به رشح زیر است:
 6پیشنهاد در بررسی مقدماتی غیرواجد رشایط تشخیص شدند و  9پیشنهاد برای بررسی مفصل پذیرفته شدند.
ارزیابــی قیمتهــا بــرای برخــی از پیشــنهادات بــا توجــه بــه گــزارش ارزیابــی مــاه آگســت  2008متفــاوت اســت .ایــن تغییــرات بــه علــت
اصالحــات بیشــر در گــزارش تجدیدنظــر شــدهاند.
دلیل واجد رشایط نبودن  PRO SIMAاکنون عدم مطابقت با رشایط تجربه گفته شده است.
اوســط عایــد ســاالنه  GRCدر ایــن گــزارش تغییــر کــرده اســت و  $22,636,884.56نشــان داده شــده اســت کــه آن را بــا معیــار منطبــق میکنــد.
هیــچ دلیــل موجهــی بــرای ایــن تغییــر ذکــر نشــده اســت.

گزارش ارزیابی پیشنهادات جنوری 2009
در پــی گــزارش تجدیدشــده ارزیابــی پیشــنهادات ســپتامرب  ،2008کارهــای ســاختامنی در  14نوامــر  2008مجــددا ً بــه مناقصــه گذاشــته شــده اســت
و تقدیــم پیشــنهادات در  28دســامرب  2008صــورت گرفتــه اســت .دلیــل مناقصــه مجــدد ایــن پــروژه روشــن نیســت .25معیارهــای واجــد رشایــط بــودن
تنزیــل یافتــه اســت و  10داوطلــب در ایــن دوره رشکــت کردنــد.
 5پیشنهاد در بررسی مقدماتی غیرواجد رشایط تشخیص شدند و  5پیشنهاد برای بررسی مفصل پذیرفته شدند.
در بررســی مفصــل  2پیشــنهاد واجــد رشایــط شــناخته شــدند GRC .نازلتریــن پیشــنهاد واجــد رشایــط شــناخته شــد و بــرای اعطــای قــرارداد
ســفارش شــد.
هرچند معیارهای واجد رشایط بودن تنزیل یافت؛ اما تعداد داوطلبان رشکتکننده کمرت از دور اول بود.

 	25تیم اطمیناندهی هیچ سندی نیافت که بیانگر دلیل داوطلبی مجدد پروژه باشد.
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اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی

جدول  :10قیمتهای پیشنهادی در مناقصه مجدد نوامرب 2008

شامره پیشنهادکننده

کشور

قیمت پیشنهادی ارزیابیشده

1

 Pro Sima INTدر رسمایهگذاری مشرتک باZAAZTC

لبنان  /افغانستان

$20,138,950.00

2

رشکت محدوداملسئولیت AKMAL-K

تاجیکستان

$19,969,077.15

3

رشکت رسکسازی کوریا  -افغان

افغانستان

$23,234,573.50

4

Eser Nabizada Construction & Ind. Co. Inc.در رسمایهگذاری مشرتک باESSR
TAAHHUTRوSANAYI A.S.

افغانستان  /ترکیه

$20,350,553.00

5

رشکت ساختامنی و رسکسازی هیوادوال در رسمایهگذاری مشرتک با Korpu LLC

افغانستان  /آذربایجان

$30,905,725.73

6

)Ghulam Rasul & Company (Pvt) Limited (GRC

پاکستان

$23,427,679.00

7

رشکت ساختامنی و رسکسازی پرسان محمدنعیم در رسمایهگذاری مشرتک باSouth
 Kazakhstan Building Mgt. Ltdدر رسمایهگذاری مشرتک باKam Construction
Company

افغانستان  /قزاقستان

$25,230,810.00

8

آبادراهان پارس

ایران

$30,872,411.00

9

رشکت ساختامنی سیندریال در رسمایهگذاری مشرتک باFCEC

افغانستان

$27,949,860.00

10

رشکت ساختامنی فردوس جواد در رسمایهگذاری مشرتک با BBICE

افغانستان  /اوکراین

$20,910,424.00

اداره بازســازی و انکشــاف افغانســتان گــزارش ارزیابــی پیشــنهادات را بررســی و مشــاهدات خــود را از طریــق نامــه مــورخ  31جنــوری  2009بــه اشــراک
گذاشــت .مشــاهدات آنهــا نشــان میدهــد کــه برخــی از نواقــص پیشــنهاد توصیــه شــده اســت و پیشــنهاد  GRCنادیــده گرفتــه شــده اســت و اولیــن
نازلتریــن پیشــنهاددهنده بــه دالیــل ضعیــف ،غیرواجــد رشایــط اعــام شــده اســت .از بررســی و مشــاهدات خدمــات بازســازی و انکشــاف افغانســتان،
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اداره بازســازی و انکشــاف افغانســتان خواســتار بازبینــی ایــن بررســی شــده اســت .از ایــن رو ،کمیتــه ارزیابــی پیشــنهادات،
آن پیشــنهادات را دوبــاره ارزیابــی و گــزارش تجدیدنظــر شــده را در مــارچ  2009عرضــه کــرده اســت.
گزارش تجدیدنظر شده ارزیابی پیشنهادات در مارچ 2009
مشاهدات تیم اطمیناندهی درباره این گزارش به رشح زیر است:
ایــن بــار پیشــنهاد  AKMAL-Kمنطبــق بــا رشایــط تجربــه کاری شــناخته شــد .مطابــق مکتــوب صــادره وزارت مالیــه مکتــوب شــاره  96542مــورخ
 1387/12/19و اســناد ضمیمــه بــرای وضاحــت موضــوع «اســناد اصلــی توســط پیشــنهاددهنده بــه وزارت مالیــه ســپرده شــده اســت کــه از ســوی
ســفارت تاجیکســتان امضــا و مهــر و رس ـاً تأییــد شــدهاند» و توســط آقــای نصیراحمــد ،رئیــس خدمــات بازســازی و انکشــاف افغانســتان تصدیــق
شــده است.26
بــا توجــه بــه ایــن گــزارش پیشــنهاد  AKMAL-Kبــا متــام معیارهــای واجــد رشایــط بــودن مطابقــت دارد؛ بــا ایــن حــال ،در بخــش اوســط عایــد ســاالنه،
کمیتــه ارزیابــی اظهــار داشــته اســت کــه پیشــنهاددهنده معیــار اوســط عایــد ســاالنه را ب ـرآورده میکنــد کــه  $22,472,108نشــان داده شــده اســت؛
امــا کل هزینــه پروژههــای اجراشــده توســط پیشــنهاددهنده کــه در اســناد پیشــنهاد ذکــر شــدهاند حاکــی از آن اســت کــه خیلــی کمــر از معیــار
تعیینشــده  15میلیــون دالــر اســت.
در نتیجه ارزیابی مجدد AKMAL-K ،نازلترین پیشنهاد واجد رشایط شناخته و سفارش شد که برنده قرارداد اعالم شود.

گزارش تجدیدنظر شده ارزیابی پیشنهادات ماه مارچ 2009
بــه دنبــال گــزارش ارزیابــی پیشــنهادات مــاه مــارچ  2009و توصیــه  AKMAL-Kبــرای اعطــای قــرارداد ،بانــک انکشــاف اســامی ( ،)IDBطــی فکــس
شــاره  ،1232اظهــار داشــت کــه وقتــی پیشــنهاددهنده پروژههایــی را بــا ارزش کمــر از معیــار تعیینشــده تطبیــق کــرده اســت ،پــس چگونــه واجــد
رشایــط دانســته شــده اســت و بــرای اعطــای ایــن قــرارداد ســفارش شــده اســت .در پاســخ بــه بانــک انکشــاف اســامی ،گــزارش ارزیابــی یــک بــار دیگــر
بــه صــورت زیــر تجدیــد شــد.
نظر کمیته ارزیابی درباره اوسط عاید ساالنه  AKMAL-Kحذف شد.

 AKMAL-Kنازلترین پیشنهاد واجد رشایط شناخته شد و توصیه شده است که قرارداد به وی اعطا شود.

گــزارش ارزیابــی نســخه آخــری و نهایــی شــده اســت کــه بــر اســاس آن قــرارداد در نهایــت بــه  AKMAL-K LLCاعطــا شــد و در  09آگســت  2009بــه
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 -صورت جلسه 2 ،مارچ  ،2009نشست در وزارت اقتصاد به ریاست دکرت جلیل شمس ،وزیر اقتصاد.

ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

امضــا رســید .چنــد مــاه بعــد ،نارضایتــی و شــکایت از تأخیــر پیرشفــت کارهــای ســاختامنی در وزارت فوایــد عامــه بــاال گرفــت .در جلســه  11فــروری
 2010در وزارت فوایــد عامــه ،عــدم ظرفیــت  ،AKMAL-Kنقــض رشایــط قــرارداد توســط قــراردادی بــه دلیــل گامشــن یــک قــراردادی فرعــی بــدون
موافقــت رســمی رشکــت مشــاور و کارفرمــا و عــدم وجــود کارکنــان و ماشــینآالتی کــه رشکــت در اســناد پیشــنهاد معرفــی کــرده بــود ،بــه عنــوان دالیــل
اصلــی تأخیــر در اجــرای کار بیــان شــدند .27بــه قــراردادی یــک مــاه مهلــت داده شــد تــا بــا اقــدام رسیــع چالشهــا را حــل و فصــل کنــد .مکتــوب
وزارت فوایــد عامــه در  12جــون  2010بــه  AKMAL-Kاظهــار م ـیدارد کــه پیرشفــت کار پــس از گذشــت  10مــاه از قــرارداد  5درصــد بــوده اســت
و از قــراردادی ســؤال میکنــد کــه چگونــه میتوانــد  95درصــد کارهــای باقیامنــده را طــی  6مــاه انجــام دهــد .در ایــن مکتــوب ،اخطــار نهایــی بــه
 AKMAL-Kصــادر میشــود تــا ظــرف یــک هفتــه گامهــای الزم را بــرای بســیج منابــع کافــی مــورد نیــاز بــرای ترسیــع کارهــا بــردارد؛ در غیــر آن ،وزارت
گزینــه لغــو قــرارداد را در پیــش خواهــد گرفــت.28
مشــکل از ســوی قــراردادی حلنشــده باقــی مانــد و آنهــا نتوانســتند قناعــت وزارت فوایــد عامــه را بــه دســت آورنــد تــا زمانــی کــه وزارت تصمیــم بــه لغــو
قــرارداد بــا  AKMAL-Kو اعطــای پــروژه بــه قــراردادی دیگــر را گرفــت .در عیــن حــال ،وزارت فوایــد عامــه شــکایاتی از ســوی مــردم محــل دربــاره عملکــرد
ضعیــف و آهســته قــراردادی دریافــت کــرده بــود و اداره لــوی څارنوالــۍ طــی حکــم شــاره  522/533مــورخ  1390/1/24خواســتار لغــو قــرارداد بــا
ایــن قــراردادی شــد و توصیــه کــرد کــه قــرارداد بــه رشکــت ســاختامنی وحیداللــه بکتــاش ســپرده شــود کــه مطابــق پروپــوزال خــود ،گفتــه بــود پــروژه را
یــک میلیــون دالــر ارزانتــر از قیمــت کنونــی قــرارداد تطبیــق و از عملکــرد خــود تضمیــن ارائــه میکنــد و پیشپرداخــت منیخواهــد و پــروژه را مطابــق
برنامــه در زمــان مناســب بــه انجــام میرســاند .اداره عالــی نظــارت و مبــارزه بــا فســاد اداری نیــز طــی مکتــوب شــاره  418مــورخ  1390/2/12پیشــنهاد
لــوی څارنوالــۍ را تأییــد کــرد .وزارت فوایــد عامــه تصمیــم لغــو قــرارداد را بــا  AKMAL-Kبــه اشــراک گذاشــت و توصیهنامــه لــوی څارنوالــۍ را طــی
مکتــوب شــاره  130مــورخ  06جــون  2011بــه بانــک انکشــاف اســامی ارســال کــرد .در پاســخ ،بانــک انکشــاف اســامی هیچگونــه مخالفتــی بــا لغــو
قــرارداد بــا  LLC AKMAL-Kنشــان نــداده اســت؛ امــا بــا پیشــنهاد اعطــای قــرارداد بــه رشکــت ســاختامنی وحیداللــه بکتــاش مخالفــت کــرد و اعــام
کــرد کــه ایــن توصیــه موجــه نیســت؛ زیــرا ایــن امــر بــا رشایــط دســتورالعملهای بانــک انکشــاف اســامی مبنــی بــر الــزام بســن قــرارداد مســتقیم یــا
فــورس اکاونــت ســازگار نیســت و عــاوه بــر ایــن ،رشکــت یادشــده در پروســه داوطلبــی کــه قبـاً برگــزار شــده بــود اشــراک نکــرده اســت .بانــک انکشــاف
اســامی بــه وزارت فوایــد عامــه پیشــنهاد داد کــه آنهــا بــه ترتیــب بــا دومیــن و ســپس ســومین و دیگــر پیشــنهاددهنده نازلتریــن قیمــت متــاس بگیرنــد
و مشــخص کننــد کــه آیــا آنهــا هنــوز هــم بــه ایــن قــرارداد عالقهمنــد هســتند یــا خیــر .اگــر آنهــا عالقهمنــد نبودنــد ،وزارت فوایــد عامــه بایــد روش
«فــورس اکاونــت» را در نظــر بگیــرد کــه در فقــره  3.6.1دســتورالعمل بانــک انکشــاف اســامی بــرای تــدارک اجنــاس و کارهــا رشح داده شــده اســت.29
در آگســت  ،2011بانــک انکشــاف اســامی مکتوبــی از وزارت فوایــد عامــه دریافــت کــرده اســت 30کــه تأییــد لغــو قــرارداد بــا  AKMAL-Kتوســط شــورای

وزیــران جمهــوری اســامی افغانســتان را اعــام میکــرد .31در ایــن مکتــوب آمــده اســت کــه شــورای وزیــران بــرای رشوع فــوری کار و اجــرای طــرح،
توصیــه میکنــد کــه وزارت فوایــد عامــه یکجــا بــا واحــد هامهنگــی و لجســتیک افغانســتان ( )ACLUکــه تجربــه و توانایــی تخنیکــی در ســاخت و ســاز
رسک دارد ،کار کنــد .بــر ایــن اســاس ،ایــن وزارت پیشــنهاد مالــی  31,564,249.50دالــری  ACLUکــه نیازمنــد بودجــه اضافــی بــود را دریافــت .در پاســخ
بــه ایــن درخواســت ،بانــک انکشــاف اســامی اعــام کــرد کــه اعطــای قــرارداد بــه  ACLUغیــر قابــل قبــول اســت و اظهــار داشــت کــه مقــدار پیشــنهادی
بســیار زیــاد اســت و ظرفیــت تحویــل کار از ســوی آنهــا روشــن نیســت .بانــک انکشــاف اســامی اظهــار داشــت کــه وزارت فوایــد عامــه هیــچ اشــارهای
نکــرده اســت کــه آیــا بــا پیشــنهاددهنده دوم ،ســوم و بعــدی هامنطــور کــه قبـاً از طــرف بانــک انکشــاف اســامی درخواســت شــده اســت ،متــاس برقــرار
شــده اســت یــا خیــر .بانــک انکشــاف اســامی تأکیــد کــرده اســت کــه وزارت فوایــد عامــه بایــد تــدارکات را از طریــق یــک قــراردادی جدیــد ،از راه متــاس
بــا دومیــن ،ســومین و بــه ترتیــب داوطلبــی بعــدی کــه نازلتریــن قیمــت را پیشــنهاد کــرده اســت ،انجــام دهــد و در غیــر آن صــورت کارهــای باقیامنــده
را دوبــاره بــه مناقصــه بگــذارد تــا نازلتریــن پیشــنهاد را کــه از نظــر تخنیکــی قابــل قبــول باشــد ،بــه دســت آورنــد.32
بعــد از ارصار بانــک انکشــاف اســامی ،وزارت فوایــد عامــه بــه دومیــن پیشــنهاددهنده رتبهبنــدی شــده ” )(Ghulam Rasul & Company “GRCمراجعــه
کــرد GRC .پیشــنهاد مالــی تجدیدنظــر شــدهرا بــا ذکــر دالیــل افزایــش قیمــت  -در مقایســه بــا پیشــنهاد قبلــی خــود  -از قبیــل هزینــه مــواد ســاختامنی و
تغییــرات شــدید قیمــت ارز ،تقدیــم کــرد .بــه ســومین پیشــنهادکننده کــه قیمــت اولیــه  30.9میلیــون دالــر را پیشــنهاد کــرده بــود ،مراجعــه صــورت نگرفــت.
وزارت فوایــد عامــه ایــن موضــوع را یــک بــار دیگــر بــه شــورای وزیــران احالــه کــرد .شــورای وزیــران از طریــق تأییدیــه مــورخ  8آگســت  ،2011بــه وزارت فوایــد
27
28
29
30
31
32
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31

اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی

عامــه دســتور داد تــا طــرح پیشــنهادی فــورس اکاونــت بانــک انکشــاف اســامی 33را بپذیــرد .در پاســخ ،بانــک انکشــاف اســامی نظــر خــود را بــه اشــراک
گذاشــت کــه در وضعیــت فعلــی روش تــدارکات فــورس اکاونــت موجــه نیســت ،عمدتـاً بــه دلیــل حجــم قابــل توجــه کارهایــی باقیمانــده کــه بایــد اجرا شــوند
(حــدود )٪75؛ بنابرایــن ،بانــک انکشــاف اســامی بــه وزارت فوایــد عامــه توصیــه کــرد کــه کارهــای باقیمانــده را مجــددا ً بــه مناقصــه بگــذارد34؛ درنتیجــه،
وزارت فوایــد عامــه مجــددا ً در  16دســامرب  2011بــا برگــزاری مناقصــه پیشــنهادات را در  18فــروری  2012دریافــت کــرد.
جدول  :11قیمت پیشنهادات در مناقصه مجدد دسامرب 2011

شامره پیشنهادکننده

ارزیابی قیمت پیشنهاد
قیمت

کشور

1

 Ant Insaat Madan Sanayiدر رسمایهگذاری مشرتک با رشکت ساختامنی مسعود سلطانی

ترکیه  /افغانستان

$29,877,053.50

2

رشکت آبادراهان پارس

ایران

$38,572,360.00

3

رشکت تکنولوژیستها

افغانستان

$28,196,052.33

4

کنرسسیوم تجارت اسالم یکجا با رشکت ساختامنی نبیزاده وردک

پاکستان  /افغانستان

$16,859,662.00

5

رشکت رسکسازی و تولید مواد ساختامنی کاوار کارا

افغانستان

$19,158,249.52

6

رشکت ساختامنی یونیک بیلدرز

افغانستان

$17,406,222.00

7

رشکت ساختامنی مهندسی مرشق یکجا با رشکت ساختامنی جهان

افغانستان

$28,463,809.00

8

رشکت ساختامنی بالل رفیع یکجا با رشکت ساختامنی عبدالرزاق

افغانستان

$18,301,743.00

9

Yahya Yousufi Land Builder & Engineer Co.در رسمایهگذاری مشرتک باEser Nabizada Co.

افغانستان

$19,016,613.90

10

رشکت ساختامنی ظاهر محمدی یکجا با رشکت ساختامنی نشنل

تاجیکستان  /افغانستان

$24,713,347.10

11

رسمایهگذاری مشرتک عمران هولدینگ گروپ ،غلغله گروپ وBICBU Services LLC

افغانستان

$26,686,921.28

12

رشکت ساختامنی و راهسازی محمداجمل

افغانستان

$19,499,169.80

در ایــن دور مناقصــه  12داوطلــب رشکــت کردنــد 6 .پیشــنهاد در بررســی مقدماتــی غیــر واجــد رشایــط شــناخته شــدند و  6پیشــنهاد بــرای بررســی مفصــل
پذیرفتــه شــد .در بررســی مفصــل ،تنهــا پیشــنهاد ارائهشــده از ســوی کنرسســیوم تجــارت اســام یکجــا بــا رشکــت ســاختامنی نبـیزاده وردک واجــد رشایــط
شــناخته شــد و در  26ســپتامرب  2012قــرارداد بــه ایــن رشکــت اعطــا شــد .ارزیابــی پیشــنهادات در ایــن دور نیــز زمــان زیــادی را دربــر گرفــت ،از اپریــل 2012
تــا جــون  2012و ســه گــزارش ارزیابــی مختلــف ارائــه شــدند؛ بــا ایــن حــال ،هیــچ اشــتباه قابــل توجــه و یــا تغییر در ایــن گزارشها تشــخیص داده نشــده اســت.

 ۱ .۲ .1 .4تدارکات خدمات مشاوره برای پروژه رسک دوشی  -پلخمری
تــدارک خدمــات مشــاورهای بــرای طراحــی مفصــل انجنیــری ،مدیریــت پــروژه و نظــارت بــر ســاخت و ســاز بــا یــک مرحلــه مقدماتــی آغــاز شــد کــه در آن
 8رشکــت مشــاورهای شارتلیســت شــدند 5 .رشکــت در  18اکتــر  2006پیشــنهادات خــود را (شــامل پیشــنهادات تخنیکــی و مالــی) ارائــه دادنــد.
جدول  :12فهرست رشکتهای منتخب برای خدمات مشاورهای رسک دوشی  -پلخمری

شامره رشکت
1
2
3
4
5
6
7
8

Associated Consultancy Center Pvt. Ltd.
Development Design Consultants Ltd.
Hi-Tech International Engineering PC
رشکت مشاورهدهی سپهر بسرت
PSF & Hohenstein Engineering and Consulting
ESER Consulting Engineering Inc.
UBM International United Consultants Inc.
Indus Associated Consultants Pvt. Ltd.

کشور

پاکستان
بنگالدش
افغانستان
ایران
افغانستان و آملان
ترکیه
ترکیه
پاکستان

وضعیت اشرتاک

اشرتاک کرد
اشرتاک کرد
اشرتاک کرد
اشرتاک کرد
اشرتاک کرد
اشرتاک نکرد
اشرتاک نکرد
اشرتاک نکرد

 3رشکــت بــا کســب حداقــل منــره کامیابــی  60واجــد رشایــط شــناخته شــدند و پیشــنهادات مالیشــان بــرای ارزیابــی مفصــل در نظــر گرفتــه شــد .در
نتیجــه ،بــر اســاس اســتفاده از روش  ٪70و  ٪30وزن بــه ترتیــب بــرای منــرات تخنیکــی و مالــی Hi-Tech International Engineering PC ،باالتریــن
منــره ترکیبــی را بــه دســت آورد و بــرای قــرارداد خدمــات مشــاوره ســفارش شــد.
33
34

32
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ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

جدول  :13نتایج ارزیابی پروپوزال خدمات مشاوره

شامره/
رتبه
1

2
3

رشکت

قیمت پیشنهادی

Hi-Tech International Engineering PC (Afghanistan) & BETS
)and SARM (Bangladesh

$792,690

$1,439,350 Development Design Consultants Ltd. (Bangladesh) & ICT Pvt.
$1,902,990 Associated Consultancy Center Pvt. Ltd. (Pakistan) & DAINICHI
)(Japan

منره
تخنیکی

منره مالی

منره
نهایی

92.53

100

94.77

91.16
89.64

55.07
41.65

80.33
75.25

 3 .1 .4پروژه دیوار استنادی سنگی قریه قره هندو در شهر تالقان
ایــن پــروژه دیــوار اســتنادی ســنگی در قریــه قــره هنــدوی والیــت تخــار واقــع شــده اســت .طــول تخمینــی ایــن دیــوار  1500مــر و بــرآورد هزینــه آن
 34,701,750افغانــی اســت .تقدیــم پیشــنهادات بــرای کارهــای ســاختامنی ایــن پــروژه در  9جنــوری  2016آغــاز شــد .از  10رشکــت دریافتکننــده ســند
مناقصــه 5 ،رشکــت زیــر در مناقصــه رشکــت کردنــد.
جدول  :14فهرست داوطلبان رشکتکننده در مناقصه

شامره پیشنهادکننده
1
2
3
4
5

رشکت ساختامنی سلطان افغان
برند رشکت ساختامنی برند سوپر
رشکت ساختامنی اسپین دره
رشکت ساختامنی و تولید مواد ساختامنی عبدالله قربان
رشکت ساختامنی و رسکسازی عنرب کوه

والیت  /کشور
کابل ،افغانستان
کابل ،افغانستان
کابل ،افغانستان
کابل ،افغانستان
کابل ،افغانستان

ارزیابی قیمت پیشنهاد
قیمت

 28,125,750افغانی
 35,800,950افغانی
 38,136,750افغانی
 40,948,650افغانی
 40,991,100افغانی

رشکت ســاختامنی ســلطان افغان و رشکت ســاختامنی اســپین دره در بررســی اولیه پیشــنهادات غیر واجد رشایط شــناخته شــدند .ســلطان افغان متام معیارهای
شایســتگی را بــهجــز اوســط عایــد ســاالنه در پنــج ســال گذشــته کــه بایــد  30میلیــون افغانــی در هــر ســال باشــد ،بـرآورده میکــر؛ امــا حداکرث اوســط عاید ســالیانه
ایــن رشکــت  26میلیــون افغانــی بــود و ایــن پیشــنهاددهنده تجربــه مشــابهی در پنــج ســال گذشــته بــا ارزش  14.4میلیــون افغانــی داشــته اســت؛ اما معیــار قیمت
تجربــه مشــابه  25میلیــون افغانــی بــوده اســت .دلیــل غیــر واجــد رشایــط بــودن ســپین دره ایــن اســت کــه ایــن رشکــت توانایــی مالــی خــود را  10میلیون افغانــی در
صورتحســاب مالــی خــود نشــان داده اســت و لیســت کارکنــان و تجهیـزات کلیــدی را ارائــه نکــرده اســت .ایــن دو رشکــت غیــر واجــد رشایــط شــناخته شــدند؛ امــا
پیشــنهادات آنهــا بـرای بررســی مفصــل و مقایســه هزینههــا مــورد توجه قـرار گرفتنــد .در گـزارش ارزیابی ،پیشــنهاد نازلتریــن قیمت بیــن واجدین رشایط از ســوی
برنــد ســوپر اســت و رشکــت افغــان ســلطان نازلتریــن قیمــت را در میــان همــه پیشــنهاددهندگان رصفنظــر از واجــدی رشایــط ارائــه کرده اســت.
پــس از ارزیابــی پیشــنهادات ،کمیتــه ارزیابــی قــادر نبــود بـ ه طور مســتقل فقط یک پیشــنهاد را بـرای اعطای قـرارداد توصیه کنــد و بنابراین تصمیــم اعطای قـرارداد
بــه وزیــر انــرژی و آب محــول شــد .در پاســخ ،وزیــر دســتور داد« :از آنجــا کــه کار ایــن پــروژه پیچیــده نیســت؛ بنابرایــن ،بــا توجــه بــه منافــع ملــی ،قـرارداد ایــن پــروژه
بــا توجــه بــه قانــون تــدارکات بــا پیشــنهاددهنده نازلتریــن قیمــت منعقــد میگــردد ».بــر ایــن اســاس ،رشکــت ســاخت و ســاز ســلطان افغــان بـرای اعطــای قـرارداد
پیشــنهاد شــد .پیشــنهاددهنده دومیــن نازلتریــن قیمــت ( )Brand Superبــه نتیجــه ارزیابــی اعــراض کــرد و وزیــر دســتور داد تــا ارزیابی پیشــنهادات دوبــاره انجام
شــود .یــک کمیتــه ارزیابــیجدیــد تعییــن شــد و نتیجــه ارزیابــی هامننــد گـزارش ارزیابــی اول بــود .کمیتــه دوم نیــز قادر نشــد خــودش فقط یــک پیشــنهاددهنده را
بـرای اعطــای قـرارداد معرفــی کنــد و ایــن تصمیــم را بــه وزیــر واگــذار کــرد .وزیــر توســط حکــم شــاره  614مــورخ  1395/2/12دســتور داد کــه اقدامــات قانونــی بــر
اســاس دســتور قبلــی انجــام شــود .رسانجــام بــر اســاس ایــن دســتور ،قـرارداد بــا واگــذاری بــه رشکــت ســاخت و ســاز ســلطان افغــان بــه امضــا رســید.
نگرانــی اصلــی در تــدارکات ایــن پــروژه ،ایــن مســئله اســت کــه قــرارداد بــه یــک پیشــنهاددهنده غیــر واجــد رشایــط ســپرده شــده اســت ،فقــط بــا توجــه
بــه نازلتریــن قیمــت پیشــنهادی؛ در حالــی کــه روش انتخــاب «نازلتریــن پیشــنها ِد واجــد رشایـ ِ
ـط ارزیابــی شــده» بــرای ارزیابــی پیشــنهادات اتخــاذ
میشــود .بــر عــاوه ،کمیتــه ارزیابــی پیشــنهادات از معرفــی رصیــح نازلتریــن پیشــنها ِد واجــد رشایـ ِ
ـط ارزیابــی شــده بــرای عقــد قــرارداد بــه وزیــر عاجــز
مانــد ،بــا آن هــم ایــن تصمیــم نتیجــه آن ارزیابــی تلقــی شــد.
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اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی

 4 .1 .4پروژه رسک میدان هوایی قندهار
وزارت فوایــد عامــه ( )MoPWهزینــه تــدارکات کار ســاختامنی رسک میــدان هوایــی بــه طــول  16کیلومــر را کــه میــدان هوایــی را بــه شــهر قندهــار
متصــل میکنــد ،از وزارت مالیــه ( )MoFدریافــت کــرد .واحــد تــدارکات خدمــات بازســازی و انکشــاف افغانســتان بــه منایندگــی وزارت فوایــد عامــه
تــدارکات ایــن پــروژه را انجــام داد .تــدارکات بــا اســتفاده از روش داوطلبــی رقابتــی بیناملللــی بــاز ( )ICBمطابــق بــا پروســیجر داوطلبــی یــک مرحلـهای،
دو پاکتــی  -روشــی کــه در آن پیشــنهاددهنده در مرحلــه واحــد دو پاکــت اســناد مهــر و مــوم شــده کــه یکــی حــاوی پیشــنهاد تخنیکــی و دیگــری حــاوی
پیشــنهاد مالــی اســت را تســلیم میکنــد  -انجــام شــد.
ارائه پیشنهادات در  17آگست  2013با رشکت  4رشکتکننده افتتاح شد.
جدول  :15فهرست رشکتکنندگان در مناقصه

شامره پیشنهادکننده
1
2
3
4

رشکت ساختامنی یونیک بیلدرز
رسمایهگذاری مشرتک ASCC-BACC
رسمایهگذاری مشرتک Barak-Bakhter
Saita Afghanistan Construction Company

کشور

افغانستان
افغانستان
افغانستان
افغانستان

ارزیابی قیمت پیشنهادی

از لحاظ تخنیکی غیر واجد رشایط
 2,329,874,490.09افغانی
 2,280,617,938.63افغانی
از لحاظ تخنیکی غیر واجد رشایط

1

ارزیابــی پیشــنهاد در دو مرحلــه متامیــز تخنیکــی و مالــی انجــام شــد .اداره بازســازی و انکشــاف افغانســتان گــزارش ارزیابــی پیشــنهاد تخنیکــی را
بررســی کــرد .ایــن بررســی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه همــه داوطلبــان غیــر واجــد رشایــط هســتند و خواهــان تجدیدنظــر در گــزارش ارزیابــی پیشــنهادات
شــدند 35.بــا ایــن حــال ،در گــزارش تجدیدنظــر شــده ارزیابــی پیشــنهادات ،پیشــنهاد رسمایهگــذاری مشــرک Bakhter Barak-و رسمایهگــذاری
مشــرک  ASCC-BACCبــا میــزان باالیــی واجــد رشایــط تشــخیص شــدند .بعــد از ارزیابــی پیشــنهاد مالــی ،رشکــت رسمایهگــذاری مشــرک بــاراک
باخــر بــا پیشــنهاد  2,280,617,938.63افغانــی نازلتریــن پیشــنها ِد ارزیابــی شــده اعــام شــد و بــرای عقــد قــرارداد ســفارش شــد.
بــر اســاس اســناد مالحظهشــده توســط تیــم اطمیناندهــی ،تــدارکات ایــن پــروژه هیــچ نگرانــی آشــکاری را نشــان منیدهــد؛ هرچنــد ،گــزارش اصلــی
ارزیابــی پیشــنهادات منتــر نشــده بــود؛ بنابرایــن تنهــا گــزارش تجدیدنظــر شــده ارزیابــی پیشــنهادات بــرای تیــم اطمیناندهــی در دســرس بــود.

 5 .1 .4پروژه رسک کابل  -لوگر

وزارت فوایــد عامــه هزینــه تــدارکات کار ســاختامنی خــط دوم شــاهراه کابــل – لوگــر بــه طــول  21کیلومــر را از وزارت مالیــه دریافــت کــرد .خــط جدیــد
رسک از قریــه نــو نیــاز کابــل رشوع و بــه ولســوالی محمــد آغــه والیــت لوگــر ختــم میشــود .واحــد تــدارکات اداره بازســازی و انکشــاف افغانســتان بــه
منایندگــی وزارت فوایــد عامــه تــدارکات ایــن پــروژه را انجــام داد .تــدارکات بــا اســتفاده از روش داوطلبــی رقابتــی بیناملللــی بــاز ( )ICBانجــام شــد.
اســناد مناقصــه بــه  13داوطلــب عالقهمنــد توزیــع شــد کــه از آن جملــه  7داوطلــب در رونــد مناقصــه رشکــت کردنــد .تنهــا پیشــنهاد رشکــت ســاختامنی
یونیــک بیلــدرز واجــد رشایــط شــناخته و بــرای بســن قــرارداد ســفارش شــد.
جدول  :16فهرست رشکتکنندگان در مناقصه

شامره
1
2
3
4
5
6
7

پیشنهادکننده

رسمایهگذاری مشرتک NNBCC & WAZ
رسمایهگذاری مشرتک ITCL-NZCC-GZCC
رشکت ساختامنی فیضی مرسور
رسمایهگذاری مشرتک  HTCCو WINDECON
رشکت ساختامنی یونیک بیلدرز
رشکت ساختامنی افغان بیلدر
رشکت ساختامنی و رسکسازی حشمت خلیل رضایی

ارزیابی قیمت پیشنهاد قیمت

از لحاظ تخنیکی واجد رشایط نیست
از لحاظ تخنیکی واجد رشایط نیست
از لحاظ تخنیکی واجد رشایط نیست
از لحاظ تخنیکی واجد رشایط نیست
 567,451,239.00افغانی
از لحاظ تخنیکی واجد رشایط نیست
از لحاظ تخنیکی واجد رشایط نیست

نهــاد تدارکاتــی مجمــوع کامــل گــزارش ارزیابــی پیشــنهادات و اســناد پروســه داوطلبــی را فــاش نکــرد؛ بنابرایــن ،تیــم اطمیناندهــی در موقعیتــی نبــود
کــه بتوانــد شــفافیت ایــن پروســه را ارزیابــی کــرده و دربــاره آن نظــر دهــد و انطبــاق یــا ســازگاری آن بــا مقــررات مربوطــه را بررســی کنــد.
35
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 -مکتوب شامره  862تاریخ  16/7/1392و مکتوب شامره  919تاریخ .6/8/1392

ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

 6 .1 .4پروژه رسک روستایی ورس
آب
ایــن پــروژه جــاده روســتایی در ولســوالی ورس والیــت بامیــان قــرار دارد و شــامل ســاخت  20کیلومــر رسک جغلانــدازی شــده و امکانــات تخلیــه ِ
رسک از قریــه رس جیســکه تــا قریــه غــورزالب میشــود .تــدارکات ایــن پــروژه توســط واحــد تــدارکات  )PIU) of NRAP-MRRDپــروژه ملــی راهســازی
روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات انجــام شــده اســت .ایــن پــروژه در  8جــون  2013بــه طــور مشــرک بــه رشکــت انجنیــری و ســاختامنی بیلــد
تیــک و رشکــت ســاختامنی شــمس افغــان اعطــا شــد .مبلــغ قــرارداد اصلــی  44,457,638.00افغانــی بــود.
نهــاد تدارکاتــی مجمــوع کامــل گــزارش ارزیابــی پیشــنهادات و اســناد پروســه داوطلبــی را فــاش نکــرد؛ بنابرایــن ،تیــم اطمیناندهــی در موقعیتــی
نیســت کــه بتوانــد شــفافیت ایــن پروســه را ارزیابــی کــرده و دربــاره آن نظــر دهــد و انطبــاق یــا ســازگاری آن بــا مقــررات مربوطــه را بررســی کنــد.

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

ایــن پــروژه شــامل احیــای  5کیلومــر رسک جغــل انــدازی شــده و امکانــات تخلیــه آب آن از شــاهراه کابــل  -دوشــی تــا قریــه نــواخ ولســوالی ســالنگ
در والیــت پــروان بــود .تــدارکات ایــن پــروژه توســط واحــد تــدارکات ( )PIU) of NRAP-MRRDپــروژه ملــی راهســازی روســتایی-وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات) بــر اســاس پروســیجرهای داوطلبــی رقابتــی ملــی ( )NCBانجــام شــد.
شامره

قیمت پیشنهادی ارزیابی شده

پیشنهادکننده
1

رشکت انجنیری و ساختامنی بیلد تیک

 20,439,650.00افغانی

2

رشکت ساختامنی ،تولید مصالح ساختامنی و رسک سازی رامین مختار

 17,510,930.00افغانی

ارائــه پیشــنهادات در  21جــوالی  2013بــا رشکــت  2داوطلــب افتتــاح شــد .در نتیجــه ارزیابــی پیشــنهادات ،رشکــت ســاختامنی ،تولیــد مصالــح
ســاختامنی و رسکســازی رامیــن مختــار ،داوطلبــی اعــام شــد کــه پایینتریــن قیمــت را پیشــنهاد و در  12اکتــر  2013قــرارداد بــه ایــن رشکــت اعطــا
شــد .مبلــغ قــرارداد  19,208,230.00افغانــی بــود؛ در حالــی کــه هزینــه بــرآورد شــده از ســوی انجنیــران  21,219,030.00افغانــی بــود.
یافتههــا دربــاره تــدارکات ایــن پــروژه مشــکل قابــل توجهــی را نشــان منیدهــد .گــزارش ارزیابــی پیشــنهادات بــه تیــم اطمیناندهــی فــاش شــده بــود
و داوطلبــی بــه پیشــنهاددهنده واجــد رشایــط کــه نازلتریــن قیمــت را پیشــنهاد کــرده اســت ،اعطاشــده اســت.

 8 .1 .4پروژه رسک روستایی قریه خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه ولسوالی چال والیت تخار
ایــن پــروژه بــه  9شــورای انکشــافی اجتامعــی در  9بخــش داده شــده اســت .پروســه تــدارکات آن توســط وزارت احیــا و انکشــاف دهــات صــورت گرفتــه
اســت و بودجــه آن توســط بانــک جهانــی پرداخــت گردیــده .بودجــه مجموعــی ایــن پــروژه بــه مقــدار  .AFN 157,635,239تخمیــن زده شــده اســت.
شامره

شورا

بخش

مقدار قرارداد

1

بازارک

19m RCC Girder Bridge

17,166,595.50 AFN

5

خواجه بینا سوفله

5+700 to 7+520

17,278,938.10 AFN

ده سعید

10+300 to 13+000

2
3
4
6
7

8
9

ایشان خلیفه
ده بازارک
رئیس توغان

خوانه بینا اولیا
پنباک
پاچه دره

0+000 to 2+300
2+300 to 4+500
4+500 to 5+700

7+520 to 10+300

13+000 to 15+300
15+300 to 17+140

16,402,413.60 AFN
16,329,235.00 AFN
18,650,266.30 AFN
16,544,692.10 AFN

17,795,261.70 AFN
18,486,298.40 AFN
18,981,539.00 AFN
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 2 .4افزایش هزینه
افزایــش هزینــه یکــی از مســائل عمــده در صنعــت ســاخت و ســاز در رسارس جهــان و از چالشهــای مهــم کشــورهای در حــال توســعه اســت .در
افغانســتان ،ایــن چالــش تقریب ـاً در متــام پروژههــای ســاختامنی دیــده میشــود و متــام طرفهــا را دربــر میگیــرد ،از جملــه مشــریان ،قراردادیهــا،
قراردادیهــای فرعــی و مشــاوران .یــک تحقیــق انجامشــده بــرای هفتمیــن کنفرانــس بیناملللــی انجنیــری و مدیریــت پــروژه و تولیــد ()EPPM2016
عوامــل مهمــی را کــه باعــث افزایــش هزینــه در صنعــت ســاخت و ســاز در افغانســتان میشــود بررســی کــرده اســت .یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان
میدهــد کــه علــل اصلــی بحــران کــه بــه طــور بالقــوه منجــر بــه افزایــش هزینههــای ســاخت و ســاز در افغانســتان میشــود عبارتنــد از فســاد ،تأخیــر
در پرداخــت در جریــان پیرشفــت کار توســط مالــک ،مشــکالت در تأمیــن مالــی پــروژه توســط قراردادیهــا ،امنیــت ،تغییــر در ســفارش توســط مالــک در
جریــان ســاخت و ســاز و تــورم بــازار.36
یافتههــای پروســه اطمیناندهــی در خصــوص  8پــروژه انتخابــی منطبــق بــا علــل ذکــر شــده اســت .افــزون بــر ایــن ،کمبــود ظرفیــت در مشــریان یــا
مدیریــت نهادهــای تدارکاتــی نیــز از جملــه علــل کلیــدی افزایــش هزینــه اســت ،بــه ایــن معنــی کــه پروژههــا در مرحلــه آمادهســازی و برنامهریــزی دقیــق
بــرآورد منیشــوند .افزایــش هزینــه  8پــروژه انتخابشــده در چــارت زیــر نشــان داده شــده اســت.
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تنهــا ســه پــروژه بــا افزایــش هزینــه مواجــه شــدهاند .پــروژه دیــوار اســتنادی ســنگی قریــه قــره هنــدو کاهــش هزینــه داشــته اســت؛ زیــرا طــول دیــوار
اســتنادی ابتــدا  1500مــر بــرآورد شــده بــود ،ولــی طــول مــورد نیــاز بــرای اعــار ایــن دیــوار کــه عمـاً در ســاحه ساختهشــده 1392 ،مــر بــوده اســت.
هامننــد ایــن پــروژه دیــوار اســتنادی ،پروژههــای ســالنگ و ورس در بامیــان نشــاندهنده کاهــش هزینــه اســت و علــت آن بــرآورد هزینههــای بــاال در
مرحلــه آمادهســازی پــروژه بــوده اســت .پــروژه جــاده روســتایی در ولســوالی چــال والیــت تخــار هنــوز تکمیــل نشــده اســت و تاکنــون هیــچ ســفارش
تغییــری تأییــد نشــده اســت .بــه همیــن ترتیــب ،پــروژه بنــد کــال خــان در حــال حــارض در مرحلــه ابتدایــی اســت و هیــچ تغییــرات هزینـهای تــا بــه امــروز
تأییــد نشــده اســت؛ بنابرایــن افزایــش هزینــه  ٪0اســت.
همــه پروژههــای دارای افزایــش هزینــه متعلــق بــه وزارت فوایــد عامــه هســتند .رسک دوشــی  -پلخمــری دارای باالتریــن درصــد افزایــش هزینــه اســت.
علــت اصلــی ایــن درصــد بــاالی افزایــش هزینــه ،رسوی نادرســت و دیزایــن نامناســب پــروژه اســت .برخــی از ســازههای کلیــدی ماننــد دیوارهــای
اســتنادی ،آبروهــا و پلهــا یــا در دیزایــن در نظــر گرفتــه نشــده بودهانــد و یــا در ســایت قابــل تطبیــق نبــوده اســت کــه در نتیجــه ،دو ســفارش تغییــر
بــرای اختصــاص هزینــه اضافــی بــر قیمــت اولیــه قــرارداد تأییــد شــده اســت کــه نشــاندهنده افزایــش  24درصــدی هزینــه بــوده اســت.

رسک میــدان هوایــی قندهــار دومیــن فیصــدی بلنــد افزایــش هزینــه را دارد .لیســت احجــام کاری بــه عنــوان بخشــی از اســناد مناقصــه ،کــم بــرآورد شــده
اســت و در احجــام کاری واقعــی اکــر مــوارد نســبت بــه لیســت احجــام کاری اولیــه نشــاندهنده افزایــش اســت .دیزایــن ایــن پــروژه در محــل پــروژه قابــل
اعــال نبــوده اســت کــه پــس از اصــاح ،لیســت احجــام کاری بــه همیــن ترتیــب تغییــر کــرده اســت .اصــاح دیزایــن تقریب ـاً یــک ســال طــول کشــیده
 36عوامل مهم افزایش هزینه در صنعت ساخت و ساز در افغانستان ،توسط غالم عباس نیازی و نوئل پینتینگ ،هفتمین کنفرانس بیناملللی انجنیری ،مدیریت پروژه و تولید
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اســت و در ایــن زمــان نــرخ مبادلــه یــک دالــر آمریــکا از  57.27بــه  67افغانــی افزایــش یافتــه اســت کــه بــر قیمــت اصلــی قــرارداد تأثیرگــذار بــوده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،قــراردادی کار اضافــی انجــام داده اســت کــه در قــرارداد اصلــی گنجانــده نشــده بــوده اســت .متــام ایــن عوامــل موجــب افزایــش  ٪20
هزینــه در ایــن پــروژه شــده اســت.
در پــروژه رسک کابــل – جاللآبــاد ،افزایــش  ٪12هزینــه عمدتـاً بــه علــت تحقیقــات نادرســت جیوتخنیکــی در مرحلــه دیزایــن اســت .بــر اســاس پیشــنهاد
ریاســت البراتــوار وزارت فوایــد عامــه بــرای جلوگیــری از نفــوذ آب بــه خاکریــز رسک و بــرای تقویــت ثبــات خاکریــز رسک در مقابــل رشــد ریشــههای
گیاهــان ،افزایــش  70ســانتیمرتی در ارتفــاع رسک و افزایــش مــوارد لیســت احجــام کاری توســط کمیســیون تــدارکات ملــی تأییــد شــده اســت کــه تقریبـاً
 12درصــد افزایــش هزینــه را بــه وجــود آورده اســت.37
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یافتههــای تیــم اطمیناندهــی نشــان میدهــد کــه علــت اصلــی بــروز افزایــش هزینــه در پروژههــای انتخابشــده عــدم توانایــی مدیریــت نهادهــای
تدارکاتــی در انکشــاف دیزاینهــای ســازگار و عملــی بــر اســاس رسوی دقیــق ســایت و گزارشهــای تحقیقــات جیوتخنیکــی اســت .قبــل از مرحلــه
دیزایــن ،نهادهــای تدارکاتــی مکلــف بــه رسوی ،اجــرای تحقیقــات جیوتخنیکــی و ســایر مطالعــات الزم دربــاره پروژههــا هســتند؛ امــا ایــن عملیــه درســت
مدیریــت منیشــود ،بــه ایــن علــت کــه رسویکننــدگان مرتکــب اشــتباهات زیــادی میشــوند و دقــت رسوی قابــل قبــول نیســت و تحقیقــات جیوتخنیکــی
یــا صــورت منیگیــرد و یــا کماهمیــت تلقــی میشــود ،هیــچ هامهنگــی بیــن دیزایــر ،تیمهــای رسوی و قــراردادی وجــود نــدارد و مهمتــر از همــه
فقــدان ظرفیــت تخنیکــی در مدیریــت نهادهــای تدارکاتــی منجــر بــه چنیــن مشــکالت حیاتــی در مرحلــه ســاخت و ســاز میشــود.

 ۳ .4افزایش زمان
هامننــد افزایــش هزینــه ،افزایــش زمــان نیــز بــه عنــوان یکــی از مشــکالت اصلــی در صنعــت ســاخت و ســاز تلقــی میشــود .پــروژه ،زمانــی موفــق ارزیابــی
میشــود کــه مطابــق زمانبنــدی برنامهریــزی شــده تحویــل داده شــود .متأســفانه ،تعــداد زیــادی از پروژههــای ســاختامنی در افغانســتان بــه علتهــای
مختلــف بــه تأخیــر میافتــد .بــر اســاس تحقیقاتــی کــه توســط غالمعبــاس نیــازی و کاســیم گیــدادو انجــام شــده اســت ،عوامــل اصلــی بحرانــی کــه
موجــب تأخیــر در ســاخت و ســاز در افغانســتان میشــوند عبارتنــد از امنیــت ،فســاد ،فقــدان شایســتگی کارکنــان تخنیکــی قــراردادی ،تأخیــر پرداخــت
توســط مشــریان و مدیریــت ضعیــف ســایت و نظــارت از ســوی قــراردادی.38
دربــاره پروژههــای انتخــاب شــده 7 ،پــروژه از  8پــروژه ،بــا افزایــش زمــان جــدی مواجــه شــدهاند .در برخــی پروژههــای انتخابشــده ،تأخیرهــا بیــش از
کل مــدت قــرارداد اصلــی اســت .بــه عنــوان مثــال ،مدتزمــان پــروژه دوشــی  -پلخمــری در قــرارداد اصلــی  15مــاه بــوده اســت؛ امــا ایــن پــروژه در عــرض
 44مــاه تحویــل داده شــده اســت کــه نشــاندهنده  29مــاه تأخیــر اســت کــه بیشــر از مــدت قــرارداد اولیــه اســت
37
38

 تصمیم اداره تدارکات ملی.NPA/NPC-05B : -علل تأخیر پروژه در صنعت ساخت و ساز در افغانستان.
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پــروژه بنــد کــال خــان باالتریــن درصــد افزایــش زمــان را دارد؛ بــا ایــن حــال ،قابــل یــادآوری اســت کــه ایــن پــروژه هنــوز در حــال اجراســت ،آن هــم
در مرحلــه اولیــه و اینکــه ایــن درصــد بــه طــور بالقــوه میتوانــد بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش یابــد؛ در صورتــی کــه قــراردادی و مشــری برنامــه
بهبــود واقعبینان ـهای بــرای ترسیــع کار ســاخت و ســاز داشــته باشــند .مــدت قــرارداد ایــن پــروژه  42مــاه ( 3.5ســال) اســت .در بیــش از یــک ســال،
 ٪10پیرشفــت توســط نهــاد تدارکاتــی بــه تیــم اطمیناندهــی گــزارش شــده اســت .بــرای قــراردادی و نهــاد تدارکاتــی بســیار ســخت اســت تــا  ٪90
کارهــای باقیامنــده را در  2.5ســال تکمیــل کننــد؛ بنابرایــن بهــر اســت کــه افزایــش زمــان ایــن پــروژه در مراحــل بعــدی پــروژه ارزیابــی شــود .بــر اســاس
ارزیابیهــای کنونــی ،پــروژه رسک دوشــی  -پلخمــری بــا بیشــرین افزایــش زمــان واقعــی در میــان پروژههــای انتخــاب شــده مواجــه شــده اســت.
جدول  :17علتهای افزایش زمان در پروژههای انتخاب شده

پروژه

زمان بروز علل
در این پروژه مدت قرارداد دوبار افزایش یافته است .این پروژه  29ماه افزایش زمان داشته است 12 .ماه بر اساس
اسناد موجود موجهاند .هیچ سندی دیده نشده است که بیانگر تصویب هرگونه متدید زمان باشد؛ بنابراین  17ماه تأخیر
موجه به نظر منیرسد.
اولین متدید برای  8ماه

پروژه رسک دوشی  -پلخمری

1.1تصویب کارهای اضافی توسط متویلکننده و حکومت :کارهای اضافی شامل ساخت  8کیلومرت رسک
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  4ماه
2.2تکمیل کارهای باقیمانده
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پروژه رسک کابل  -لوگر

در این پروژه مدت قرارداد دو بار افزایش یافته است.
اولین متدید برای  8ماه
1.1دیزاین بر ساحه قابل تطبیق نبوده است؛ زیرا گزارش جیوتخنیکی بر اساس اوضاع واقعی سایت تهیه نشده بوده است؛
بنابراین دیزاین تجدیدنظر شده است و وزارت فواید عامه سند دیزاین را در بستههای مختلف به قراردادی ارائه کرده
است .بازنگری دیزاین تقریباً یک سال طول کشیده است.
دومین متدید برای  4ماه
2.2قراردادی با مشکالتی در زمینه استمالک زمین مواجه شده است و بعضی از مناطق مسکونی و تجاری ،زمینهای
زراعتی و حکومتی در امتداد رسک واقع شده بودند و برای مردم محل مشکالت ایجاد میکردند که موجب چندین روز
تأخیر شده است.
3.3تعدادی از پایههای برق در امتداد رسک واقع شده بود که باید از خط رسک برداشته میشدند .قراردادی این موضوع
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 پایههای برق را برداشته است که این کار
باعث دو ماه تأخیر شده است.
4.4در طول کار ساخت و ساز مشکالت امنیتی وجود داشته است و قراردادی برای مدتزمان طوالنی قادر به جاسازی
ماشینآالت ساخت و ساز نبوده است؛ بنابراین رسعت ساخت و ساز بسیار آهسته بوده است.
5.5دو فصل زمستان با زمان اجرای پروژه مصادف شده است .برای حفظ کیفیت خوب کار ،قراردادی کار را در طول
روزهای رسد زمستان تعطیل کرده است که منجر به  3ماه 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 ویژگیهای اضافی به لیست احجام کاری اضافه شده است که باعث  ٪83افزایش 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:
1.1به علت ناامنی جاده دسرتسی به سایت پروژه ،قراردادی  70روز دیرتر به سایت اعزام شده است.
2.2به علت دشوار بودن دسرتسی به سایت پروژه ،عرضه مواد ساختامنی به سایت زمانبر بوده است.
3.3کمبود کارگر در موقعیت پروژه در طول فصل برداشت محصول
4.4مشکل ایجادشده توسط مردم محل به علت تغییر مسیر جاده

پروژه آبروها ،دیوار استنادی و رسک
روستایی سالنگ

5.5کار ساخت و ساز به علت مسائل مربوط به استمالک زمین  342روز به تعویق افتاده است .مردم محل با استمالک
زمینشان برای این پروژه مخالف بودهاند و در جریان پروژه مشکالت ایجاد کردهاند.
6.6تعلیق کارهای ساختامنی در فصل زمستان باعث  3ماه تأخیر شده است

پروژه رسک روستایی قریه خواجه بنا تا
ولسوالی ایشان خلیفه چال

این پروژه به  9شورای مختلف انکشاف محلی ( )CDCsاعطا شده است و نیاز به برش سخت در برخی از بخشهای مسیر
پروژه دارد؛ در حالی که شوراهای انکشاف محلی ماشینآالت مناسب برای حفاری و برش سخت ندارند.

پروژه بند کامل خان

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

پروژه دیوار استنادی سنگی قریه قره
هندو

این پروژه در زمان پالن شده تحویل داده شده است.

تعــدادی از علتهــا بــرای بــروز افزایــش زمــان در هــر یکــی از پروژههــا شناســایی شــدهاند .بــه طــور کلــی ،عوامــل اصلــی تأخیــر در پروژههــای انتخابشــده
عبارتنــد از کیفیــت پاییــن دیزایــن ،اســتمالک زمیــن ،ناامنــی ،تأخیــر پرداختهــا ،کمبــود منابــع ،عــدم حامیــت مردم محــل و رشایــط آب و هوایــی نامطلوب.
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منودار  :7مشارکت علل در بروز افزایش زمان پروژههای منتخب

مســائل مربــوط بــه دیزایــن بیکیفیــت در افزایــش هزینــه و زمــان دلیــل غالــب بــوده اســت .تقریب ـاً متــام پروژههــای انتخابشــده بــه نحــوی بــا یــک
مشــکل دیزایــن مواجــه بودهانــد کــه قــراردادی آن را مطــرح کــرده اســت و نهادهــای تدارکاتــی در دیزایــن خــود تجدیدنظــر کردهانــد کــه در جریــان
تطبیــق پــروژه ،مــدت زیــادی رصف آن شــده اســت.

 4 .4مدیریت کیفیت ساخت و ساز

کیفیــت ســاخت و ســاز یکــی دیگــر از معیارهــای مهــم موفقیــت پــروژه اســت .کیفیــت نامطلــوب در پروژههــای ســاختامنی پدیــدهای شــایع در رسارس
جهــان اســت کــه بــه علــت مدیریــت ناکارآمــد امــور کیفــی منجــر بــه هــدر رفــن زمــان ،پــول و منابــع انســانی و مــادی میشــود و افغانســتان نیــز از ایــن
امــر مســتثنی نیســت .از ســال  ،2001پــول زیــادی بــر زیربناهــای کشــور رسمایهگــذاری شــده اســت .در حــال حــارض بخــش عمــدهای از زیربناهــای
تــازه ســاخته شــده در معــرض تخریــب هســتند کــه بــه نظــر میرســد بــه علــت تلفیقــی از عــدم دقــت در برنامهریــزی و آمادهســازی پروژههــا ،دیزایــن
ـت کیفیـ ِ
ضعیــف و مدیریـ ِ
ـت ناکارآمــد ،کمبــود برنامههــای حفــظ و مراقبــت ،ناامنــی ،فســاد و فقــدان ظرفیــت باشــد.
بررســی کیفیــت ســاخت و ســاز در پروژههــای انتخابشــده ،موضــوع اصلــی پروســه اطمیناندهــی را تشــکیل میدهــد؛ از همیــن رو ،تیــم اطمیناندهــی بــا
هــدف ارزیابــی ،مأموریــت بازدیــد کوتاهــی از همــه ســایتهای پروژههــای انتخابــی را انجــام داده اســت .تقریبـاً متــام  8پــروژه انتخابشــده در طــول مراحــل
ســاخت و ســاز و پــس از آن بــا مشــکالت مربــوط بــه کیفیــت مواجــه شــدهاند .مســائل کیفیــت هــر کــدام از پروژههــا بــه طــور جداگانــه در جــدول زیــر خالصــه
میشــود.
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جدول  :18مشاهدات درباره کیفیت ساخت و ساز در پروژههای منتخب

پروژه
پروژه رسک دوشی – پلخمری

مسائل کیفیت ساخت و ساز
•درزهای جدی در طول متام جاده مشهود است.
•در بعضی از بخشهای رسک ،چالههای کوچک به وجود آمده است.
•لبه رسک در بعضی بخشها شکسته است.
•تعدادی دیوار استنادی آبروها هماکنون آسیبدیدهاند.

پروژه رسک کابل – لوگر

تیم اطمیناندهی هیچگونه مشکل مهمی را مشاهده نکرده است.

پروژه رسک میدان هوایی قندهار

تیم اطمیناندهی هیچگونه مشکل مهمی را مشاهده نکرده است.

پروژه رسک روستایی ورس
پروژه آبروها ،دیوار استنادی و رسک روستایی
سالنگ
پروژه رسک روستایی قریه خواجه بنا تا ولسوالی
ایشان خلیفه چال در والیت تخار

تیم اطمیناندهی هیچگونه مشکل مهمی را مشاهده نکرده است.
تیم اطمیناندهی هیچگونه مشکل مهمی را مشاهده نکرده است.
•به علت فقدان امکانات تخلیه در بعضی قسمتها ،سطح رسکها هماکنون از بین رفته
است و حتی در بعضی بخشها بسرتِ رسک شکسته است.
•بناهای حفاظتی در برابر ریزش سنگ و اقدامات تحکیم در نظر گرفته نشدهاند؛ از این
رو خطر لغزش زمین ،شکست شیب و ریزش سنگریزه و خاک بسیار باال است.
کارهای ساختامنی عملی هنوز در سایت پروژه انجام نشده است؛ از این رو تیم اطمیناندهی در
هنگام بازدید سایت هیچ مسئله مهمی را ثبت نکرده است.

پروژه بند کامل خان
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 فصلهای بارانی در عقب دیوار
استنادی جمع میشود.

کیفیــت ســاخت و ســاز در ســه پــروژه از  8پــروژه انتخابشــده حیاتــی اســت .مشــاهدات تیــم اطمیناندهــی دربــاره ایــن ســه پــروژه نشــان میدهــد
کــه علتهــای بســیاری ماننــد عملکــرد ضعیــف قــراردادی ،رسوی و دیزایــن کــم کیفیــت ،اســتفاده از مصالــح ســاختامنی کمکیفیــت و عــدم نظــارت و
بررســی قــوی از ســوی مشــری در کیفیــت پاییــن کار ســاخت و ســاز وجــود دارد.
در پــروژه رسک دوشــی – پلخمــری ،فقــط دو ســال پــس از تحویــل درزهــای بســیار جــدی بــر روی ســطح رسک پدیــد آمــده اســت .ایــن درزهــا را میتــوان در
امتــداد متــام رسک مشــاهده کــرد .عــاوه بــر ایــن در برخــی از بخشهــای ایــن رسک چالههایــی نیــز دیــده میشــود .ایــن نواقــص بســیار جــدی هســتند
و اگــر اقــدام مؤثــر فــوری توســط وزارت فوایــد عامــه انجــام نشــود ایــن جــاده بــه زودی نیــاز بــه بودجــه اضافــی بــرای ترمیــم و حتــی احیــا خواهــد داشــت.

چالهها در سطح رسک

درزها در سطح رسک
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پــروژه رسک روســتایی از قریــه خواجــه بنــا تــا ایشــان خلیفــه در ولســوالی چــال والیــت تخــار نیــز مســائل زیــادی دربــاره کیفیــت دارد کــه بایــد انعــکاس
داده شــوند .بناهــای تخلیــه و آبــرو کافــی در دیزایــن در نظــر گرفتــه نشــده اســت؛ بنابرایــن برخــی از قســمتهای ســطح جغلاندازیشــده شســته و
ســاییده شــدهاند .در برخــی از بخشهــای
رسک ،بناهــای اســتنادی ســاخته شــدهاند ،بســر رسک بــه طــور مناســب فــرده نشــده اســت و از مــواد سســت اســتفاده شــده اســت و همــه ایــن مــوارد
منجــر بــه تهنشــینی بســر رسک ،شکســت شــیب ،لغــزش و پارگــی خواهــد شــد.
کیفیــت ســاخت و ســاز پــروژه دیــوار اســتنادی ســنگی در قریــه قــره هنــدو والیــت تخــار نیــز موضــوع نگرانــی اســت .ســاختار دیــوار در بعضــی از نقــاط
در معــرض نابــودی اســت و ایــن امــر خطــر فروریــزی و تهنشــینی را افزایــش میدهــد .در بعضــی نقــاط ،قســمت عقــب دیــوار اســتنادی ،پــرکاری نشــده
اســت و پایپهــای تخلیــه کارگــذاری نشــدهاند کــه منجــر بــه جمــع شــدن مقــدار زیــادی آب در فصلهــای بارانــی میشــود .ایــن مســئله بســیار جــدی
اســت و آســیب شــدید بــه تهــداب و خاکریــزی پشــت دیــوار میزنــد.

نبود امکانات تخلیه

فروریزی شیب

الزم بــه ذکــر اســت کــه یافتههــا و مشــاهدات نشــان میدهــد کــه کیفیــت پــروژه رسک روســتایی در ولســوالی ورس والیــت بامیــان نســبت بــه ســایر
پروژههــای انتخابشــده بســیار خــوب اســت .ایــن پــروژه قابلیــت کارآیــی بــاال در متــام فصلهــا را فراهــم میکنــد و بــا وجــود گذشــت دو ســال از
تحویــل ،نقــص عمــدهای در آن بــه وجــود نیامــده اســت .میــزان رضایــت مــردم محــل از ایــن پــروژه زیــاد اســت .آنــان عملکــرد قــراردادی و وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات را بــرای تحویــل موفقیتآمیــز ایــن پــروژه مثبــت ارزیابــی کردهانــد.

جمع شدن آب در پشت دیوار استنادی

بنای استنادی در امتداد رسک روستایی ورس
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 .5یافتهها و توصیهها
یافته ها

توصیه ها

مسؤل

نرش اطالعات
.1به صورت میانگین ،نهادهای تدارکاتی  ٪27از اطالعات پروژه
ها را بر اساس معیار های نرش اطالعات ابتکار شفافیت زیربنایی
افغانستان نرش منوده اند که سطح پایین نرش اطالعات را در نهاد
های تدارکاتی  نشان میدهد.

نهادهای تدارکاتی حکومتی باید یک پورتال ملی را برای نرش اطالعات
مطابق با استانداردهای نرش اطالعات ابتکار شفافیت زیربنایی انکشاف
دهند یا هم وبسایتهای موجود ،به عنوان یک مثال خوب ،وبسایت فعلی
اداره تدارکات ملی را ارتقا دهند.

حکومت

 .2نرش اطالعات بنابر درخواست برای تیم تحقیق آسان بوده است
که آن هم بیشرت به دلیل مکتوب های صادر شده از سوی رئیس
گروه نهادهای ذیدخل و تفاهمنامه های حاکم بین ابتکار شفافیت
زیربنایی و نهادهای تدارکاتی مربوطه بوده است .با توجه به این
وضع ،نهادهای تدارکاتی به طور متوسط  68درصد از اطالعات را به
درخواست تیم تحقیق ابتکار شفافیت  نرش کردند و این به صورت
دقیق وضع نرش اطالعات بنابر درخواست عمومی را انعکاس منی
دهد.
قانون تدارکات فعلی ،نهادهای تدارکاتی را نه مکلف به نرش اطالعات
 .3نهادهای تدارکاتی معموال اطالعات اعالن تدارکات و  تصمیم
مطابق به رهنمود نرش اطالعات ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان می
اعطای قرارداد  را نرش می کنند که مطابق قانون تدارکات عامه
سازد و نه مانع نرش اطالعات بیشرت می شود .بنابراین ،به منظور افزایش
مکلف به آن هستند .اطالعات مربوط به مراحل تطبیق و تکمیل
قرارداد و پروژه نرش منی شوند  ،به جز اطالعات برخی پروژها از سوی شفافیت در تدارکات پروژه های زیربنایی ،قانون تدارکات باید به نحوی
اصالح گردد که همه نهادهای تدارکاتی را مکلف به نرش اطالعات بیشرت
اداره تدارکات ملی.
پروژه ها کند  .

شفافیت و اطمینان دهی

حکومت

نهادهای تدارکاتی نیز می توانند ابتکار نرش اطالعات کلیدی بیشرتی
در مورد پروژه ها را در دست بگیرند  ،تا زمانی که هدف ابتکار شفافیت
زیربنایی در افغانستان به دست آید.

 .1برخی مسائل بصورت باالقوه باعث نگرانی شده است و بر روند
شفافیت و باز بودن پروسه تدارکات پروژه ها تاثیر گذاشته است.
این مسائل باعث بروز نگرانی درباره داوطلبی منصفانه ،رقابت آزاد،
تصمیمگیریها در خصوص اعطای قرارداد ،نظارت بر قرارداد و
مدیریت آن میشود .چنانچه قانون و طرزالعملهای تدارکات که
گاهی عمدی نقض میشوند و یا در بعضی موارد به صورت آشکار
نادیده گرفته میشوند .برای مثال مدت داوطلبی رسک آسفالت
پروژه
کابل-لوگر  30ماه را دربر گرفت ،و فقط دو داوطلب در داوطلبی
جامعه مدنی و رسانه ها باید آجندای اصالحاتی که درین گزارش آمده اند نهادهای
رسک دهاتی سالنگ اشرتاک کردند.
بودجه
تدارکاتی
نهادهای
که
کنند
حاصل
اطمینان
و
منوده
پیگیری
را
جامعه مدنی
عامه را بصورت شفاف مرصف می کنند.
به منظور افزایش شفافیت در تدارکات پروژه های زیربنایی ،نهادهای
تدارکاتی باید معیارهای جهانی ابتکار شفافیت زیربنایی از قبیل معیار
اطالعات زیربنایی (  )IDSو مشارکت قرارداد باز ) (OCPرا استفاده کنند
و از طریق سهیم سازی نهادهای جامعه مدنی و مردم محل در پروسه
های تصمیم گیری ،حساب دهی را بهبود ببخشند.

حکومت
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اولین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیربنایی

 .2افزایش هزینه و زمان به عنوان عمده ترین مشکالت در تحویل
پروژه های زیربنایی باقی مانده است .در پروژه های انتخاب شده
بطور اوسط  18%افزایش هزینه و حدود  119%افزایش زمان دیده
می شود .این یافته ها را همچنین مطالعه امکان سنجی ابتکار
شفافیت زیربنایی افغانستان تایید میکند .به نحویکه در آن مطالعه
نیز افزایش هزینه و زمان را مشکل عمده در تحویل دهی پروژه های
زیربنایی بیان کرده اند.
علل اصلی که منجر به افزایش هزینه و زمان مربوط میشود به
مرحله آماده سازی  ،از قبیل رسوی و دیزاین ناقص و همچنان اسناد
داوطلبی ناقص است .این مسایل در پروژه های رسک سازی دوشی
– پلخمری ،رسک میدان هوایی قندهار و رسک کابل لوگربه صورت
روشن مشهود است.

نهادهای تدارکاتی باید پروسه های آماده سازی پروژه را بهبود ببخشند
و در ادارات خود برای فراهم آوری روند سامل قبل از امکان سنجی ،در
جریان امکان سنجی ،مستندات مناقصه و رسوی و دیزاین پروژه ظرفیت
سازی کنند ،تا اینکه بعدها از وقوع چالش های فراوان در مراحل تطبیق  
و عملیات پروژه ها جلوگیری بعمل آید.

سکتور خصوصی باید بر ارائه خدمات با کیفیت باال طبق زمان بندی
و بودجه قرارداد مترکز کند .این بهبودی را می توانند با توسعه ظرفیت
در سازمان های خود و استخدام کارمندان شایسته برای پروژه از طریق
رقابت باز و عادالنه به دست آورند.

برعالوه ،فقدان هامهنگی میان دیزایرن ،تیم رسوی و قراردادی و مهم
تر از همه فقدان ظرفیت تخنیکی در میان نهادهای تدارکاتی نیز از
گروه نهادهای ذیدخل باید با نهادهای تدارکاتی به گونه ای تعامل کند
جمله عوامل افزایش زمان و هزینه شناخته میشوند.
تا سطح عالقمندی آنان را در مورد ابتکار شفافیت زیربنایی افزایش دهد
و آنها را در مورد واقعیت ابتکار شفافیت زیربنایی آموزش دهد ،تجارب
برتر بین املللی ،تجربه های موفقیت آمیز در شفافیت و نرش اطالعات
ساختامنی و ارزش های بالقوه ایکه ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان
می تواند به نهادهای آنها به ارمغان بیاورد را با آنها به اشرتاک بگذارد.

حکومت

سکتور
خصوصی

گروه نهادهای
ذیدخل

این پروسه نباید تنها یک پروسه ارزیابی و آموزشی  باشد ،بلکه باید یک
پروسه همکاری و یادگیری میان نهاد ها مد نظر باشد  .

 .3مدیریت کیفیت در پروژه های انتخاب شده ،همچنین جزی از
نگرانی است زیرا حاکی از کاستی های آشکار و چشمگیر در پروژه
هایی است که اخیرا تحویل داده شده اند .قابل ذرک است که
ساخت و ساز پروژه های در حال اجرا ،از رسوی نادرست ،دیزاین با
کیفیت پایین ،کمبود تخصص نظارت از پروژه و انتخاب قراردادی با
ظرفیت اندک مالی و تخنیکی میتواند از جمله عوامل باالقوه درین
راستا باشند.
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به منظور دستیابی به حساب دهی اجتامعی ،جامعه مدنی باید برای
سهیم سازی مردم در امر تحویل پروژه ها و پیگیری توصیه های ذکر شده
در این گزارش ابتکار عمل را بدست بگیرد.

نهادهای
جامعه مدنی

ظرفیت در مرحله آماده سازی پروژه باید بهبود یابد و میکانیزم های
نظارتی باید بازبینی شوند.

حکومت

گروه نهادهای ذیدخل باید رهربی پیگیری نگرانی های مربوط به کیفیت
که درین گزارش آمده است را به دوش بگیرد .برای تجزیه و تحلیل بیشرت
موضوع ،توصیه می شود تا در نسخه های بعدی گزارش اطمیناندهی ،با
دقت ویژه به قراردادهای جدید و جاری ،پروژه های بیشرت شامل بررسی
باشند.

گروه نهادهای
ذیدخل

ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

 .۶ضمیمه  :1اطالعات منترششده به صورت مفصل
۱ . ۱ .۶پروژههای وزارت فواید عامه
شامره

اطالعات پروژه

1

تاریخ انتشار

احیای رسک آسفالت دوشی -
پلخمری با طول  52کیلومرت

احداث و آسفالت رسک
کابل – لوگر ،بخش اول
آن با طول  21.209کیلومرت

 29اپریل 2018

 29اپریل 2018

 29اپریل 2018

منترشنشده

منترشنشده

منترشنشده

زیرساخت ،شاهراه

زیرساخت ،شاهراه

زیرساخت ،شاهراه

احیای رسک آسفالت دوشی -
پلخمری با طول  52کیلومرت

احداث و آسفالت رسک
کابل – لوگر ،بخش اول با
طول  21.209کیلومرت

احداث و آسفالت رسک میدان هوایی
قندهار با طول  16.5کیلومرت

احداث و آسفالت رسک میدان
هوایی قندهار با طول  16.5کیلومرت

در پایان مرحله تأیید برای آمادهسازی پروژه

3

روش انتخاب پروژه (حکومت
چگونه به فکر طرح این پروژه
افتاده است)
سکتور ،سکتور فرعی

4

عنوان پروژه

2

5

6

7

8
9
10

از نو نیاز تا به ولسوالی
ولسوالی دوشی ،والیت بغالن،
محمد آغه ،والیت لوگر،
موقعیت پروژه
افغانستان
افغانستان
افزایش دسرتسی ترافیک،
ارائه دسرتسی کافی و کاهش زمان
توسعه کسب و کار و
افزایش دسرتسی ترافیک ،توسعه
سفر از شهر قندهار تا میدان هوایی
کاهش زمان سفر از کابل
کسب و کار و کاهش زمان سفر از
هدف پروژه
قندهار و افزایش بهرهوری کسب و کار
به لوگر با طول 21.209
پلخمری به کابل با طول  52کیلومرت
کیلومرت
احداث و آسفالت رسک
احداث و آسفالت رسک میدان هوایی
کابل – لوگر ،بخش اول
قندهار با طول  16.5کیلومرت ،رسک
با طول  21.209کیلومرت و
احیای رسک آسفالت دوشی -
 4لینی با عرض مجموعی  42مرت،
محدوده پروژه (نتیجه اصلی)
عرض  7مرت با  1مرت بنای
پلخمری با طول  52کیلومرت
تخلیه گاه ،پیادهروها ،آبروها و سیستم
شانه و تخلیه گاه در امتداد
روشنایی جادهای
رسک
عواقب محیطی (در صورت
قابل اطالق نیست
قابل اطالق نیست
قابل اطالق نیست
وجود)
تأثیرات اراضی و حل و فصل
قابل اطالق نیست
قابل اطالق نیست
قابل اطالق نیست
مسائل استمالک (در صورت
وجود)
حکومت جمهوری اسالمی
بانک انکشاف اسالمی و حکومت
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان
منابع مالی
افغانستان
جمهوری اسالمی افغانستان

از شهر قندهار تا میدان هوایی قندهار،
افغانستان

11

تاریخ تصویب بودجه پروژه

منترشنشده

منترشنشده

منترشنشده

12

ارزش تخمینی پروژه

$18,450,256.00

$10,576,204

$37,023,039
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ریاست تدارکات ،وزارت
ریاست تدارکات ،وزارت فواید عامه
فواید عامه
پایان مرحله تدارکات  /اعطای قرارداد

13

جزئیات متاس

1

تاریخ انتشار

 29اپریل 2018

2

عنوان قرارداد

احیای رسک آسفالت دوشی -
پلخمری با طول  52کیلومرت

3

نهاد تدارکاتی

ریاست تدارکات ،وزارت فواید عامه

 29اپریل 2018

احداث و آسفالت رسک
کابل – لوگر ،بخش اول با
طول  21.209کیلومرت
ریاست تدارکات ،وزارت
فواید عامه

ریاست تدارکات ،وزارت فواید عامه
 29اپریل 2018
احداث و آسفالت رسک میدان هوایی
قندهار با طول  16.5کیلومرت
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

5

نوع قرارداد

قیمت فی واحد

قیمت فی واحد

قیمت فی واحد

6

نوع و مقدار تضمین داوطلبی

تضمین بانکی$650,000.00 ،

7

تعداد رشکتهایی که
مناقصه میکنند

تضمین بانکی،
$289,980.00

تضمین بانکی$1,140,691.00 ،

 12رشکت

 13رشکت

 4رشکت

8

رشکت قراردادی (برنده)

رشکت تجارتی اسالم یکجا با رشکت
ساختامنی نبیزاده وردک

رشکت ساختامنی یونیک
بیلدرز

رشکت ساختامنی بارک باخرت

9

برآورد هزینه

$18,450,256.00

$10,576,204

$37,023,039

مبلغ قرارداد اصلی:

مبلغ قرارداد اصلی:

10

قیمت قرارداد

افغانی597,451,239.00

افغانی 280,617,938.63,2

مبلغ قرارداد اصالحشده:

مبلغ قرارداد اصالحشده:

افغانی 667,665,637.63

افغانی 737,201,660,63,2

11

تاریخ تدارکات  /اعالم پروژه

 14دسامرب 2011

 30جون 2013

جلسه پیشنهاد اولیه در تاریخ
 2013/22/7برگزار شد؛ اما تاریخ دعوت
به داوطلبی ذکر نشده است.

12

تاریخ انعقاد قرارداد

 01جنوری 2014

 02دسامرب 2015

 01جنوری 2014

13

محدوده کاری قرارداد

احیای رسک آسفالت دوشی -
پلخمری با طول  52کیلومرت

14

تاریخ رشوع و مدت قرارداد

 - 2013/1/2برای  15ماه

مبلغ قرارداد اصلی:
$17,807,645.1
مبلغ قرارداد اصالحشده:
$22,006,843.15

46

احداث و آسفالت رسک
احداث و آسفالت رسک میدان هوایی
کابل – لوگر ،بخش اول
قندهار با طول  16.5کیلومرت ،رسک
با طول  21.209کیلومرت و
 4لینی با عرض مجموعی  42مرت،
عرض  7مرت با  1مرت بنای
تخلیه گاه ،پیادهروها ،آبروها و سیستم
شانه و تخلیه گاه در امتداد
روشنایی جادهای
رسک
 2014/14/2برای  18ماه

 2014/1/1برای  24ماه

ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

15

رسانه مورد استفاده برای
تدارکات

روزنامه انیس و وبسایت خدمات
بازسازی و انکشاف افغانستان

روزنامه انیس و وبسایت
خدمات بازسازی و انکشاف
افغانستان

16

مناقصه دوباره :تاریخ و علت

دوباره به مناقصه گذاشته شد؛ اما
علت آن منترش نشده است.

قابل اطالق نیست

17

جزئیات متاس

وزارت فواید عامه و اداره بازسازی
و انکشاف افغانستان (،)ARDS
ساختامن وزارت اقتصاد ،منزل 4
و  ،5چهارراهی ملک اصغر ،کابل،
افغانستان @ards.procurement
ards.org.af

وزارت فواید عامه و
اداره بازسازی و انکشاف
افغانستان (،)ARDS
ساختامن وزارت
اقتصاد ،منزل  4و ،5
چهارراهی ملک اصغر،
کابل ،افغانستان ards.
procurement@ards.
org.af

1
2
3
4
5
6
7

15

تاریخ انتشار
عنوان قرارداد
نهاد تدارکاتی
قراردادی  /مشاور
تاریخ رشوع قرارداد
مدت قرارداد
قیمت اصلی قرارداد
وضعیت پیرشفت عملی
قرارداد ()٪
رشح اجزای پروژه
تغییرات در محدوده قرارداد
با ذکر دالیل
کل پرداخت انجام شده
جزئیات لغو در صورت اعامل
مسائل مورد بحث و وضعیت
آن
اقدامات ایمنی (حوادث و
مرگ)
جزئیات متاس

1

تاریخ انتشار

2

عنوان پروژه

3

نهاد تدارکاتی

8
9
10
11
12
13
14

روزنامه انیس و وبسایت خدمات
بازسازی و انکشاف افغانستان

وزارت فواید عامه و اداره بازسازی و
انکشاف افغانستان ( ،)ARDSساختامن
وزارت اقتصاد ،منزل  4و  ،5چهارراهی
ملک اصغر ،کابل ،افغانستان ards.
procurement@ards.org.af
Khayal.mohammad@ards.org.af
tanka.prasad@ards.org.af

در هر  6ماه اجرای قرارداد

منترشنشده

منترشنشده

پایان مرحله تکمیل پروژه
 29اپریل 2018
 29اپریل 2018
احداث و آسفالت رسک
احیای رسک آسفالت دوشی -
کابل – لوگر ،بخش اول با
پلخمری با طول  52کیلومرت
طول  21.209کیلومرت
ریاست مدیریت پروژه ،وزارت فواید ریاست مدیریت پروژه،
وزارت فواید عامه
عامه

منترشنشده

 29اپریل 2018
احداث و آسفالت رسک میدان هوایی
قندهار با طول  16.5کیلومرت
ریاست مدیریت پروژه ،وزارت فواید
عامه
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مبلغ قرارداد اصلی:
$17,807,645.1
4

تکمیل

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  ٪90کامل شده

در زمان انجام این بازدید از سایت ٪90

5

تاریخ تکمیل

 28جوالی 2016

قابل اطالق نیست

6

محدوده در زمان تکمیل

منترشنشده

قابل اطالق نیست

منترشنشده

قابل اطالق نیست

قابل اطالق نیست

منترشنشده

قابل اطالق نیست

قابل اطالق نیست

ریاست مدیریت پروژه،
وزارت فواید عامه

ریاست مدیریت پروژه ،وزارت فواید
عامه

 29اپریل 2018
احداث و آسفالت رسک
کابل – لوگر ،بخش اول با
طول  21.209کیلومرت
ریاست مدیریت پروژه،
وزارت فواید عامه

 29اپریل 2018

قابل اطالق نیست

7
8

ارجاع به گزارش تفتیش و
ارزیابی
اقدامات ایمنی (حوادث و
مرگ)

ریاست مدیریت پروژه ،وزارت فواید
عامه
تکمیل قرارداد
 29اپریل 2018

9

جزئیات متاس

1

تاریخ انتشار

2

عنوان قرارداد

احیای رسک آسفالت دوشی –
پلخمری با طول  52کیلومرت

3

نهاد تدارکاتی

ریاست مدیریت پروژه ،وزارت فواید
عامه

4

افزایش قیمت قرارداد

منترشنشده

5

تغییر مدت قرارداد

6

تغییر در محدوده قرارداد

بله با  2تغییر مواجه شد:

تکمیل شده
دیزاین و لیست احجام کاری به دلیل
دیزاین ناکارآمد در جریان آمادهسازی
کار رسک ،تغییر کرده است

احداث و آسفالت رسک میدان هوایی
قندهار با طول  16.5کیلومرت
ریاست مدیریت پروژه ،وزارت فواید
عامه
قراردادی نوسانات قیمت ارز را مطرح
کرده است.

 -1متدید  8ماهه با ارزش ($4,
) 347,384.10برای  8کیلومرت رسک
در شهر پلخمری
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 -2متدید  4ماهه با ارزش
) ،($899,198.15با توجه به تغییر
لیست احجام کاری ،دیوار استنادی،
آبروها ،سنگتراشی ،کانکریت کاری،
شانهها ،حفرهها ،حفاری و افزایش
تخریب ساختارهای موجود
با توجه به تغییر لیست احجام
کاری ،دیوار استنادی ،آبروها،
سنگتراشی ،کانکریت کاری،
شانهها ،حفرهها ،حفاری و افزایش
تخریب ساختارهای موجود

 12ماه

 20ماه

 70سانتیمرت افزایش در
مشخصات رسک

تغییر دیزاین

ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

7

8

9

دالیل تغییرات قیمت

تغییر در محدوده کاری

با توجه به تغییر لیست احجام
کاری ،دیوار استنادی ،آبروها،
سنگتراشی ،کانکریت کاری،
دالیل تغییر محدوده و مدت
شانهها ،حفرهها ،حفاری و افزایش
تخریب ساختارهای موجود
ریاست مدیریت پروژه ،وزارت فواید
جزئیات متاس
عامه

 70سانتیمرت افزایش در
مشخصات رسک

تغییر دیزاین

 70سانتیمرت افزایش در
مشخصات رسک

تغییر دیزاین

ریاست مدیریت پروژه،
وزارت فواید عامه

ریاست مدیریت پروژه ،وزارت فواید
عامه

 ۲ .۱ .۶پروژههای وزارت احیا و انکشاف دهات
شامره

اطالعات پروژه

1

تاریخ انتشار
روش انتخاب پروژه
(حکومت چگونه به
فکر طرح این پروژه
افتاده است)
سکتور ،سکتور
فرعی

2

3

احیای آبروها ،احیای دیوارهای
احیای رسک روستایی مربوط به
استنادی ،ترمیم رسکهای
برنامه ملی راهسازی روستایی
روستایی ،احیای آبروهای
()NRAP
شستشوی رسک
در پایان مرحله تشخیص آمادهسازی پروژه
 29اپریل 2018
 29اپریل 2018

جغلاندازی  20کیلومرت رسک از
قریه خواجه بنا تا ولسوالی ایشان
خلیفه چال
 29اپریل 2018

منترشنشده

منترشنشده

منترشنشده

زیربنا ،رسک دهاتی

زیربنا ،رسک دهاتی

زیربنا ،رسک دهاتی

4

عنوان پروژه

احیای رسک روستایی ،مربوط به برنامه
ملی راهسازی روستایی ()NRAP

5

موقعیت پروژه

ولسوالی ورس ،والیت بامیان ،افغانستان

6

هدف پروژه

ساخت  20کیلومرت رسک جغلی به
منظور فراهم آوری دسرتسی  14قریه به
بازارهای محلی ،کلینیکها و  ...دیزاین
شده است

جغلاندازی  20کیلومرت رسک از قریه
احیای آبروها ،احیای دیوارهای
استنادی ،ترمیم رسکهای روستایی ،خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه
چال
احیای آبروهای شستشوی رسک
والیت پروان ،ولسوالی سالنگ،
ولسوالی چال ،والیت تخار ،افغانستان
افغانستان
ساخت  20کیلومرت رسک جغلی جدید
ساخت  5کیلومرت رسک جغلی
به منظور فراهم آوری دسرتسی  7قریه
جدید به منظور فراهم آوری
دسرتسی  7قریه به بازارهای محلی ،به بازارهای محلی ،کلینیکها و ...
دیزاین شده است
کلینیکها و  ...دیزاین شده است
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7

8

9
10
11
12
13
1
2

3
4

محدوده پروژه
(نتیجه اصلی)

 20کیلومرت کار احداث رسک ،بهبود تراز
رسک ،آمادهسازی الیههای اولیه رسک
متشکل از برش کنار رسک ،اصالح پرکاری
شیب و دیگر ویژگیهای مشخص شده در
طراحی و لیست احجام کاری ،الیه جغلی
فوقانی با ضخامت  150mmبرای راهرو در
جایی که تعیین و در طراحی آمده است،
ساخت  96ساختامن 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
مکانهایمختلف

 5کیلومرت کار احداث رسک،
بهبود تراز رسک ،آمادهسازی
الیههای اولیه رسک متشکل از برش
کنار رسک ،اصالح پرکاری شیب و
ساخت رسک جغلی با ضخامت
دیگر ویژگیهای مشخص شده در
 ،15cmطول  20کیلومرت و  3.5مرت
طراحی و لیست احجام کاری ،الیه
راهرو و  0.5مرت شانه در هر دو طرف
جغلی فوقانی با ضخامت 150mm
با ساختار تخلیه از جمله پلهای
برای راهرو در جایی که تعیین
کوچک و آبروها
شده و در طراحی آمده است،
ساخت  12ساختامن تخلیه از جمله
آبروها ،دیوار استنادی در ابعاد و
مکانهای مختلف

عواقب محیطی (در
صورت وجود)
تأثیرات اراضی و
 7مسئله جابجایی حل و فصل شد و
حل و فصل مسائل
قابل اطالق نیست
مردم زمینها را برای رسکسازی واگذار
استمالک (در
کردند
صورت وجود)
بانک جهانی
بانک جهانی
منابع مالی
تاریخ تصویب
قابل اطالق نیست
قابل اطالق نیست
بودجه پروژه
ارزش تخمینی
 21,219,030.00افغانی
قابل اطالق نیست
پروژه
ریاست تدارکات ،وزارت احیا و انکشاف ریاست تدارکات ،وزارت احیا و
جزئیات متاس
انکشاف دهات
دهات
پایان مرحله تدارکات  /اعطای قرارداد
 29اپریل 2018
 29اپریل 2018
تاریخ انتشار
احیای آبروها ،احیای دیوارهای
استنادی ،ترمیم رسکهای
احیای رسک روستایی مربوط به برنامه
عنوان قرارداد
روستایی ،احیای آبروهای
ملی راهسازی روستایی ()NRAP
شستشوی رسک
ریاست تدارکات ،وزارت احیا و انکشاف ریاست تدارکات ،وزارت احیا و
نهاد تدارکاتی
انکشاف دهات
دهات
مراحل تدارکات
دعوت به داوطلبی و اعالم برنده
(مراحل عمومی دعوت به داوطلبی و اعالم برنده قرارداد
قرارداد
تدارکات)
قابل اطالق نیست

قابل اطالق نیست

5.

نوع قرارداد

قیمت فی واحد

قیمت فی واحد

6

نوع و مقدار
تضمین داوطلبی

تضمین بانکی 2,222,882 ،افغانی

تضمین بانکی 960,412 ،افغانی
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در سطح محلی منترش شده است

در سطح محلی منترش شده است
وزارت احیا و انکشاف دهات
قابل اطالق نیست
 157,635,239.1افغانی
ریاست تدارکات ،وزارت احیا و
انکشاف دهات
 29اپریل 2018
جغلاندازی  20کیلومرت رسک از قریه
خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه
چال
ریاست تدارکات ،وزارت احیا و
انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی و اعالم برنده
قرارداد
فقط در سطح قریه به صورت محلی
منترش شده است
(قیمت فی واحد)
قابل اطالق نیست

ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

تعداد رشکتهایی
که مناقصه
میکنند
رشکت قراردادی
(برنده)

 2رشکت

 2رشکت

رشکت انجنیری و ساختامنی بیلد تیک
یکجا با رشکت ساختامنی شمس افغان

رشکت ساختامنی رامین مختار

9

برآورد هزینه

منترشنشده

 21,219,030.00افغانی

10

قیمت قرارداد
تاریخ تدارکات /
اعالم پروژه
تاریخ انعقاد قرارداد

44,457,638.00افغانی

 19,208,203.00افغانی

 4اکترب2012-

 15می 2013

2013/29/6
 20کیلومرت کار احداث رسک ،بهبود تراز
رسک ،آمادهسازی الیههای اولیه رسک
متشکل از برش کنار رسک ،اصالح پرکاری
شیب و دیگر ویژگیهای مشخص شده در
طراحی و لیست احجام کاری ،الیه جغلی
فوقانی با ضخامت  150mmبرای راهرو در

 10فربوری 2013
 5کیلومرت کار احداث رسک،
بهبود تراز رسک ،آمادهسازی
الیههای اولیه رسک متشکل از
برش کنار رسک ،اصالح پرکاری
شیب و دیگر ویژگیهای مشخص
شده در طراحی و لیست احجام

 29جون  2013به مدت  535روز

 2013/10/2برای  310روز

 270( 2016/2/11روز)

اعالم عمومی در سطح قریه

روزنامه آرمان ملی و اعالم عمومی
در سطح قریه

اعالم عمومی در سطح قریه

7
8

11
12

13

محدوده کاری
قرارداد

15

تاریخ رشوع و مدت
قرارداد
رسانه مورد استفاده
برای تدارکات
مناقصه دوباره:
تاریخ و علت

17

جزئیات متاس

14

16

کاری ،الیه جغلی فوقانی با
جایی که تعیین شده و در طراحی آمده،
ساخت  96ساختامن تخلیه از جمله آبروها ،ضخامت  150mmبرای راهرو در
دیوار استنادی گابیونی] یادداشت :تورهای جایی که تعیین شده و در طراحی
آمده ،ساخت  12ساختامن تخلیه
پر شده از سنگ و ریگ که به عنوان دیوار
از جمله آبروها ،دیوار استنادی در
استنادی قابل استفاده است[ در ابعاد و
ابعاد و مکانهای مختلف
مکانهای مختلف

قابل اطالق نیست
به  9شورای انکشافی محلی اعطا شده
است
فقط در سطح قریه به صورت محلی
منترش شده است
 157,635,239.1افغانی
فقط در سطح قریه منترش شده است
 2016/15/6 2نوامرب 16

ساخت رسک جغلی با ضخامت
 ،15cmطول  20کیلومرت و  3.5مرت
راهرو و  0.5مرت شانه در هر دو طرف
با ساختار تخلیه از جمله پلهای
کوچک و آبروها

قابل اطالق نیست
ریاست تدارکات ،وزارت احیا و انکشاف ریاست تدارکات ،وزارت احیا و
انکشاف دهات
دهات
در هر  6ماه اجرای قرارداد

ریاست تدارکات ،وزارت احیا و
انکشاف دهات
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تاریخ انتشار
عنوان قرارداد
نهاد تدارکاتی
قراردادی  /مشاور
تاریخ رشوع قرارداد
مدت قرارداد
قیمت اصلی
قرارداد
وضعیت پیرشفت
عملی قرارداد ()٪
رشح اجزای پروژه
تغییرات در
محدوده قرارداد با
ذکر دالیل
کل پرداخت انجام
شده
جزئیات لغو در

15

صورت اعامل
مسائل مورد بحث و
وضعیت آن
اقدامات ایمنی
(حوادث و مرگ)
جزئیات متاس

1

تاریخ انتشار

2

عنوان پروژه

3

نهاد تدارکاتی

4
5

تکمیل
تاریخ تکمیل

6

محدوده در زمان
تکمیل

13
14

52

منترشنشده

منترشنشده

منترشنشده

پایان مرحله تکمیل پروژه
 29اپریل 2018
 29اپریل 2018
 29اپریل 2018
احیای آبروها ،احیای دیوارهای
جغل اندازی  20کیلومرت رسک از قریه
استنادی ،ترمیم رسکهای
احیای رسک روستایی مربوط به برنامه
خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه
روستایی ،احیای آبروهای
ملی راهسازی روستایی ()NRAP
چال
شستشوی رسک
ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و
ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و
انکشاف دهات
و انکشاف دهات
انکشاف دهات
 157,635,239.1افغانی
 19,071,682.70افغانی
42,555,920.67افغانی42
 30نوامرب2017-
 10دسامرب 2015
 14اکترب 2015
ِ
از  15مورد لیست احجام کاری
قابل اطالق نیست
 4مورد آن ساخته شده و برخی
تغییر در دیزاین و لیست احجام کاری
تغییرات در بقیه موارد آمده است

ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

7

ارجاع به گزارش
تفتیش و ارزیابی

8

اقدامات ایمنی
(حوادث و مرگ)

9

جزئیات متاس

1

تاریخ انتشار

2

عنوان قرارداد

3

نهاد تدارکاتی

4
5
6
7

افزایش قیمت
قرارداد
تغییر مدت قرارداد
تغییر در محدوده
قرارداد
دالیل تغییرات
قیمت

برنامه ملی راهسازی روستایی
این پروژه و قراردادی آن را
این پروژه مورد تفتیش قرار نگرفته و
رضایتبخش گزارش میکند؛
برنامه ملی راهسازی روستایی پروژهها
اما این پروژه تفتیش نشده است
را بهصورت موردی تفتیش منیکند؛
و برنامه ملی راهسازی روستایی
بلکه همه پروژههای برنامه ملی راهسازی
پروژهها را بهصورت موردی تفتیش
روستایی را بهصورت کلی تفتیش
منیکند؛ بلکه همه پروژههای
میکند.
برنامه ملی راهسازی روستایی را به
صورت کلی تفتیش میکند.
منترشنشده

منترشنشده

قابل اطالق نیست

قابل اطالق نیست
ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و
انکشاف دهات

ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا
ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و
و انکشاف دهات
انکشاف دهات
تکمیل قرارداد
 29اپریل 2018
 29اپریل 2018
 29اپریل 2018
جغل اندازی  20کیلومرت رسک از قریه
توانبخشی گلربگها ،احیاء
احیای روستای سومین جاده ،وابستگی
خواجه بنا تا ولسوالی ایشان خلیفه
دیوارهای پایدار ،ترمیم راههای
به برنامه ملی راهسازی روستایی
چال
روستایی ،بازسازی کلوچه شستشو
()NRAP
ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و
ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و
انکشاف دهات
و انکشاف دهات
انکشاف دهات
قابل اطالق نیست

قابل اطالق نیست

قابل اطالق نیست

 227روز

489
تغییر در طراحی و لیست احجام
کاری در سایت

قابل اطالق نیست

تغییر در طراحی و لیست احجام کاری
کار خربه به عنوان لیست احجام کاری

8

دالیل تغییر
محدوده و مدت

مقدار گواهی نهایی از قیمت قرارداد
کاهش یافته است

9

جزئیات متاس

ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و
انکشاف دهات

خربه کار به عنوان Per BoQ
طراحی و تغییر لیست احجام
کاری در این سایت و به علت
مسائل مربوط به جامعه و آب و
هوا ،مدت قرارداد افزایش مییابد
ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا
و انکشاف دهات

قابل اطالق نیست
قابل اطالق نیست

قابل اطالق نیست
ریاست مدیریت پروژه وزارت احیا و
انکشاف دهات
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 ۳ .۱ .۶پروژههای وزارت انرژی و آب
شامره

اطالعات پروژه

1

3

پروژه بند کامل خان

پروژه دیوار استنادی سنگی در قریه قره
هندو و شهر تالقان

تاریخ انشار
روش انتخاب پروژه (حکومت چگونه
به فکر طرح این پروژه افتاده است)
سکتور ،سکتور فرعی

در پایان مرحله تأیید برای آمادهسازی پروژه
 29اپریل 2018

 29اپریل 2018

به طور ضمنی منترش شده است

منترشنشده

بند

4

عنوان پروژه

بند کامل خان

5

موقعیت پروژه

6

هدف پروژه

7

محدوده پروژه (نتیجه اصلی)

چهار برجک ،والیت نیمروز
بند کنرتل سیل ،تولید  9مگاوات برق و گسرتش
زمینهای زراعتی
بند کنرتل سیل ،تولید  9مگاوات برق و گسرتش
آبیاری  1400000هکتار زمین

8

عواقب محیطی (در صورت وجود)

زیربنا ،دیوار استنادی
پروژه دیوار استنادی سنگی در قریه قره هندو و
شهر تالقان
تخار
حفاظت از قریه قره هندو و زمینهای کشت
شده
ساخت و ساز دیوار سنگی در والیت تخار،
تالقان ،قریه قره هندو
هیچ سندی مبنی بر مطالعه محیط زیست در
رابطه با قریههای مجاور وجود ندارد

2

منترشنشده

10
11
12
13

تأثیرات اراضی و حل و فصل مسائل
استمالک (در صورت وجود)
منابع مالی
تاریخ تصویب بودجه پروژه
ارزش تخمینی پروژه
جزئیات متاس

1

تاریخ نرش

2

عنوان قرارداد

بند کامل خان

3

نهاد تدارکاتی
مراحل تدارکات (مراحل عمومی
تدارکات)
نوع قرارداد
نوع و مقدار تضمین داوطلبی
تعداد رشکتهایی که مناقصه
میکنند

ریاست تدارکات ،وزارت انرژی و آب

9

4
5
6
7

8

رشکت قراردادی (برنده)

9
10
11

برآورد هزینه
قیمت قرارداد
تاریخ تدارکات  /اعالم پروژه
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منترشنشده

قابل اطالق نیست

حکومت جمهوری اسالمی افغانستان
 2017 ،2016و 2018
$78,035,813.28
ریاست تدارکات ،وزارت انرژی و آب
پایان مرحله تدارکات  /قرارداد
 29اپریل 2018

حکومت جمهوری اسالمی افغانستان
 23جنوری 2017
34,701,750.00افغانی
ریاست تدارکات ،وزارت انرژی و آب
 29اپریل 2018
پروژه دیوار استنادی سنگی در قریه هندو قره و
شهر تالقان
ریاست تدارکات ،وزارت انرژی و آب

دعوت به داوطلبی و اعالم برنده قرارداد

دعوت به داوطلبی و اعالم برنده قرارداد

قیمت ثابت
تضمین بانکی$7,877,738.713 ،

قیمت فی واحد
تضمین بانکی 700,000 ،افغانی

 4رشکت

 5رشکت

 Asia Bana Construction Companyدر
رسمایهگذاری مشرتک باwith SAROL Turkey
Design and Consultancy Company
& PEMTIC Turkey Dam and Road
Construction Company
$78,035,813.28
$78,777,387.13
 29می 2016

رشکت ساختامنی سلطان افغان

 34,701,750.00افغانی
 28,125,750.00افغانی
 9جنوری 2016

ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

12

تاریخ انعقاد قرارداد

13

محدوده کاری قرارداد

14

تاریخ رشوع و مدت قرارداد

 2017/20/4به مدت  42ماه

15

رسانه مورد استفاده برای تدارکات

روزنامه اصالح

روزنامه انیس

16

مناقصه دوباره :تاریخ و علت

قابل اطالق نیست

قابل اطالق نیست

17

جزئیات متاس

ریاست تدارکات ،وزارت انرژی و آب

ریاست تدارکات ،وزارت انرژی و آب

1
2
3
4
5
6
7
8
9

تاریخ انتشار
عنوان قرارداد
نهاد تدارکاتی
قراردادی  /مشاور
تاریخ رشوع قرارداد
مدت قرارداد
قیمت اصلی قرارداد
وضعیت پیرشفت عملی قرارداد ()٪
رشح اجزای پروژه
تغییرات در محدوده قرارداد با ذکر
دالیل
کل پرداخت انجام شده

10
11

 25جون 2016
بند کنرتل سیل ،تولید  9مگاوات برق و گسرتش
آبیاری  1400000هکتار زمین

 24می 2016
ساخت دیوار استنادی سنگی در قریه قره هندو
و شهر تالقان
 2016/4/6برای  8ماه

در هر  6ماه اجرای قرارداد

نرش نشده

نرش نشده

12

جزئیات لغو در صورت اعامل

13

مسائل مورد بحث و وضعیت آن

15

جزئیات متاس

1

تاریخ انتشار

2

عنوان پروژه

قابل اطالق نیست

3

نهاد تدارکاتی

قابل اطالق نیست

ریاست مدیریت پروژه ،وزارت انرژی و آب

4

تکمیل

قابل اطالق نیست

25,900,812.30افغانی

5

تاریخ تکمیل

قابل اطالق نیست

 18جنوری 2017

6

محدوده در زمان تکمیل

قابل اطالق نیست

منترشنشده

7

ارجاع به گزارش تفتیش و ارزیابی

قابل اطالق نیست

منترشنشده

8

اقدامات ایمنی (حوادث و مرگ)

قابل اطالق نیست

منترشنشده

9

جزئیات متاس

قابل اطالق نیست

ریاست مدیریت پروژه ،وزارت انرژی و آب

1

تاریخ انتشار

2

عنوان قرارداد

14

اقدامات ایمنی (حوادث و مرگ)
پایان مرحله تکمیل پروژه
قابل اطالق نیست

تکمیل قرارداد
قابل اطالق نیست

قابل اطالق نیست

 29اپریل 2018
پروژه دیوار استنادی سنگی در قریه هندو قره و
شهر تالقان

 29اپریل 2018
پروژه دیوار استنادی سنگی در قریه هندو قره و
شهر تالقان
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3
4
5

نهاد تدارکاتی
افزایش قیمت قرارداد
تغییر مدت قرارداد

قابل اطالق نیست
قابل اطالق نیست
قابل اطالق نیست

6

تغییر در محدوده قرارداد

قابل اطالق نیست

7

دالیل تغییرات قیمت

قابل اطالق نیست

8

دالیل تغییر محدوده و مدت

قابل اطالق نیست

9

جزئیات متاس

قابل اطالق نیست

ریاست مدیریت پروژه ،وزارت انرژی و آب
قابل اطالق نیست
قابل اطالق نیست
طول دیوار از  1500مرت (طرح اولیه) به  1392مرت
کاهش یافت
کاهش در محدوده
طول از دیوار از  1500مرت به  1392مرت کاهش
یافت
ریاست مدیریت پروژه ،وزارت انرژی و آب

 2 .6ضمیمه  :2فهرست مصاحبههای انجامشده
به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام مرتب شده است.
منظور از «تاریخ» ،تاریخ انجام مصاحبه است.
1.1اباسین صمدی ،رئیس بخش مدیریت پروژه وزارت فواید عامه ،تاریخ  19فربوری 2018
2.2عبدالباقی ،رهرب تیم نظارت ،وزارت فواید عامه ،دفرت سایت پروژه میدان هوایی ،قندهار ،تاریخ  15مارچ 2018
3.3عبداملومن سعید ،مدیر ساحوی ،برنامه ملی راهسازی روستایی  -وزارت احیا و انکشاف دهات  -زون شاملرشق ،کندز ،تاریخ  26مارچ 2018
4.4عبدالقادر متین ،آمر تدارکات ،ریاست تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات ،تاریخ  22جنوری 2018
5.5عبدالوالی ،رئیس بخش نرشات ،ریاست نرشات ،وزارت انرژی و آب ،تاریخ  13فربوری 2018
6.6احمدالله هاللی ،رئیس پروژه ،رشکت ساختامنی بارک باخرت ،دفرت سایت پروژه میدان هوایی قندهار ،تاریخ  15مارچ 2018
7.7بشیر حنیف ،انجنیر ،ریاست فواید عامه والیت تخار ،تاریخ  12مارچ 2018
8.8برهانالدین ،انجنیر تضمین کیفیت ،رسمایهگذاری مشرتک  ABCCو  ،Pimtekدفرت سایت پروژه بند کامل خان ،تاریخ  13اپریل 2018
9.9انجنیر غنی ،رئیس فواید عامه والیت تخار ،تاریخ  17مارچ 2018
1010فیصل فرجد ،هامهنگکننده پروژه برای پروژه بند کامل خان ،وزارت انرژی و آب ،از تاریخ  24تا  30مارچ 2018
1111فرید هاشمی ،رئیس برنامه ملی راهسازی روستانی وزارت احیا و انکشاف دهات در والیت پروان ،تاریخ  11مارچ 2018
1212غوث ،رئیس تطبیق پروژه ،وزارت انرژی و آب ،تاریخ  23مارچ و  1اپریل 2018
1313حکیمالله ،ملک قریه نواخ پایین ،ولسوالی سالنگ ،والیت پروان ،تاریخ  11مارچ 2018
1414هامیون رحامنی ،مدیر ساحوی ،برنامه ملی راهسازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ،تاریخ  6مارچ 2018
1515حیاتالله ،معاون رشکت ساختامنی سلطان افغان (قراردادی پروژه دیوار استنادی قریه قره هندو) ،تاریخ  26مارچ 2018
1616حکمتولی ،مدیر ساخت و ساز ،رسمایهگذاری مشرتک  ABCCو  ،Pimtekدفرت سایت بند کامل خان ،تاریخ  14اپریل 2018
1717جعفر اثر ،رسپرست پروژه ،رسمایهگذاری مشرتک  ABCCو  ،Pimtekدفرت سایت بند کامل خان ،تاریخ  14اپریل 2018
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1818خانمحمد ،مناینده قریه قره هندو ،والیت تخار ،تاریخ  14مارچ 2018
1919خاطره یوسفی ،مدیر قراردادها ،اداره تدارکات ،وزارت انرژی و آب 21 ،فربوری 2018
2020محمدامین ،مناینده قریه کالن زمین در ورس ،بامیان ،تاریخ  23اپریل 2018
2121محمدانور ،متخصص مدیریت قرارداد ،ریاست تدارکات ،وزارت فواید عامه ،از تاریخ  12تا  16فربوری 2018
2222محمدعارف ،انجنیر  ،MISوزارت فواید عامه ،از تاریخ  12تا  16فربوری 2018
2323محمدآصف غفوری ،رئیس امور کارکنان ،وزارت انرژی و آب ،تاریخ  6فربوری 2018
2424محمدداد ،مناینده قریه اولتاک ،ورس ،بامیان ،تاریخ  23اپریل 2018
2525محمدنادر محبوب ،رئیس مدیریت قرارداد ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،تاریخ  29اپریل 2018
2626محمد رفیق ،معاون شورای انکشاف ولسوالی ،والیت لوگر ،تاریخ  5مارچ 2018
2727محمدرضا ،انجنیر تضمین کیفیت ،وزارت انرژی و آب ،دفرت سایت نیمروز ،تاریخ  13اپریل 2018
2828محمد صدیق ،مناینده قریه سوخته قول ،ورس ،بامیان ،تاریخ  23اپریل 2018
2929محمدسلیم اکرب ،مدیر آبرسانی تالقان ،ریاست انرژی و آب ،تاریخ  14مارچ 2018
3030محمدشفا ،مهندس توپوگرافی ،وزارت انرژی و آب ،دفرت سایت نیمروز ،تاریخ  13اپریل 2018
3131محمدشیرین الکوزی ،متخصص تدارکات ،اداره تدارکات ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،تاریخ  5مارچ 2018
3232محمدیعقوب ،مدیر برنامهریزی و دیزاین ،وزارت فواید عامه 28 ،مارچ و  1اپریل 2018
3333قیامالدین سلطانی ،رئیس آبرسانی تالقان ،ریاست انرژی و آب ،والیت تخار 15 ،مارچ 2018
3434رفیعالله لودین ،شخص ارتباطی ابتکار شفافیت زیربنایی در وزارت انرژی و آب ،تاریخ  15جنوری 2018
3535رفیعالله ،معاون رسوی ،وزارت انرژی و آب ،دفرت سایت نیمروز ،تاریخ  13اپریل 2018
3636صفیالله ،رهرب تیم ،دفرت محل سایت کابل-لوگر ،تاریخ  5مارچ 2018
3737شاهآغا فاضل ،مدیر  ،MISریاست اداره پروژه ،وزارت فواید عامه ،تاریخ  19فربوری 2018
3838رشیف علیزایی ،شخص ارتباطی ابتکار شفافیت زیربنایی در وزارت احیا و انکشاف دهات 22 ،جنوری 2018
3939شیال ضیا ،آمر پروژه ،پروژه رسک دوشی  -پلخمری ،ریاست مدیریت پروژه ،تاریخ  23فربوری 2018
4040ولیالله جبارخیل ،رئیس عمومی تدارکات ،اداره تدارکات ،وزارت انرژی و آب 17 ،و  25فربوری 2018
4141ذبیحالله زاهد ،آمر پروژه ،پروژه رسک کابل-لوگر ،رشکت ساختامنی یونیک بیلدرز ،تاریخ  1اپریل 2018
4242زهیر ،رئیس شورای انکشاف ولسوالی ،پلخمری ،بغالن ،تاریخ  12مارچ 2018
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 3 . 6ضمیمه  :3محدوده کار
رشکــت مشــورتی مکلــف بــه اجــرای پروســه اطمینــان ،جم ـعآوری اطالعــات دربــاره پــروژه بــا توجــه بــه رهنمــود انشــتار اطالعــات ،مطالعــه معلومــات و
ارائــه توصیههــا و پیشــنهادات بــر اســاس یافتههــای کلیــدی بــه گــروه نهادهــای ذیدخــل اســت.
مسئولیتهای مشاور بر اساس الیحه وظایف مبتنی بر تقاضای لیست قیمت ( )RFQبه رشح زیر است:
•بررسی وبسایت تدارکات الکرتونیکی حکومت :برای بررسی اینکه آیا نهادهای تدارکاتی ،اطالعات مورد نیاز را منترش کردهاند یا خیر.
•درخواست اطالعات اضافی مورد نیاز ابتکار شفافیت زیربنایی برای انتشار از نهادهای تدارکاتی
•بازدیــد از ســایت بــرای مصاحبــه بــا کارکنــان قــراردادی بــرای تصدیــق اطالعــات منترششــده و مشــاهده پیرشفــت فیزیکــی ســاخت و ســاز در برابــر
مشــخصات ،برنامــه و پیرشفــت مالــی
•تجزیه و تحلیل اطالعات منترششده برای شناسایی مسائل نگرانکننده برای عموم
•طــرح پیشنویــس گزارشــی کــه خالصــه پوشــش انتشــار اطالعــات ،شناســایی مســائل گســرده مربــوط بــه عملکــرد در ســمپل پروژههــا و
ِ
خــاص پروژههــای فــردی را دربــر داشــته باشــد.
برجستهســازی نقــاط مــورد عالقــه
•شناسایی اینکه آیا یک بررسی مفصل یک سمپل از پروژهها الزم است یا خیر.
•انجام سایر فعالیتها و وظایف محوله از سوی رئیس پروگرام

 4 . 6اقالم قابل تحویل
اقالم اصلی قابل تحویل:
a)aگزارش اولیه
b)bپیشنویس گزارش اطمیناندهی
c)cنسخه نهایی گزارش اطمیناندهی

 5 . 6ضمیمه  :4روش تحقیق
ایــن بخــش ،رویکــرد پروســه اطمیناندهــی از جملــه بررســی اجاملــی روششناســی ،روشهــای جمـعآوری اطالعــات و انتشــار اطالعــات ،پــان تجزیــه
و تحلیــل ،توســعه گــزارش و تعامــل بــا داراالنشــای ملــی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی ،گــروه نهادهــای ذیدخــل و نهادهــای تدارکاتــی را توضیــح میدهــد.

 6. 6جمعآوری و انتشار اطالعات
تیــم اطمیناندهــی مشــاور در همــکاری نزدیــک بــا داراالنشــای ملــی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان ( )CoST Afghanistanمتــام اطالعــات
منترششــده را طبــق رهنمــود انتشــار اطالعـ ِ
ـات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان بــر اســاس روشهــای زیــر جم ـعآوری کــرده اســت.
1.1بررســی وبســایتهای نهادهــای تدارکاتــی :بــا ایــن روش ،از انتشــار اطالعــات مــورد نیــاز توســط نهادهــای تدارکاتــی اطمینــان حاصــل بــه
دســت آوردیــم.
2.2درخواســت اطالعــات اضافــی :بــر اســاس قانــون دسرتســی بــه اطالعــات 39و رهنمــود انتشــار اطالعــات افغانســتان ،اطالعــات اضافــی مــورد نیــاز
بــرای پروســه اطمیناندهــی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی را درخواســت کردیــم .تیــم پروســه اطمیناندهــی بــرای جلوگیــری از هرگونــه ســوء تفاهــم
بــه طــور رســمی از ســوی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان بــه مؤسســات مربوطــه معرفــی شــده اســت.
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 7 . 6بررسی گزارش
هــدف بررســی گــزارش ،حصــول اطمینــان از ایــن اســت کــه اطالعــات منترششــده کامــل ،مرتبــط و دقیــق باشــند .ســایر ارزیابیهــا ماننــد تأییــد ،بررســی
اســناد و تحقیقــات دربــاره ابهامــات در ایــن مرحلــه صــورت گرفتــه اســت .بررســی گــزارش رونــدی مســتمر در داخــل و همچنیــن بــا تیــم ابتــکار شــفافیت
زیربنایــی افغانســتان اســت .لیســت کامــل ارجاعــات از متــام اســناد و اطالعــات بررسیشــده بــرای پروســه اطمیناندهــی در گــزارش اطمیناندهــی
شــامل شــده اســت .اطالعــات منترششــده دربــاره تــدارکات در برابــر قانــون تــدارکات و دســتورالعمل  /رهنمــود تــدارکات بررســی شــده اســت.
پس از جمعآوری اطالعات منترششده در جریان بررسی اولیه گزارش ،فعالیتهای ذیل اجرا شده است.
1.1بررسی اطالعات منترششده
2.2بررسی اسناد مرتبط به تهیه و ارائه شده از سوی ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان
3.3شناسایی مصاحبهشوندگان اطالعدهنده از پروژههای کلیدی برای تأیید اطالعات منترششده
4.4تهیــه پرسشــنامه بــرای مصاحبههــا و فورمههــای مشــاهدات بــرای بازدیدهــا از ســایت ،بررســی و تأییــد آن توســط ابتــکار شــفافیت زیربنایــی
افغانســتان

 8 . 6تأیید اطالعات منترششده
این فعالیت برای اعتبارسنجی و تأیید صحت پروسه اطمیناندهی /گزارش اهمیت کلیدی داشته است.
روشهای تأیید اطالعات منترششده:
1.1بازدیــد از ســایت پــروژه :بــا اســتفاده از فورمههــای مشــاهداتی کــه قب ـاً توســط تیــم اطمیناندهــی تهیــه و از ســوی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی
افغانســتان تأییــد شــده اســت ،پیرشفــت فیزیکــی و عملکــرد پروژههــا در برابــر مشــخصات ،برنامــه و الزامــات مالــی در خصــوص پروژههــای در حــال
انجــام و تکمیلشــده ،بررســی میشــود.
2.2مصاحبــه :مصاحبههــا بــا کارکنــان قــراردادی بــه منظــور تصدیــق اطالعــات منترششــده بــا اســتفاده از پرسشــنامه یــا پرسشــنامههای تأییدشــده
انجــام میشــود.

 9 . 6تحلیل
تیــم اطمیناندهــی روشهــای تحلیــل مناســبی را بــا توجــه بــه نــوع اطالعــات و اطالعــات استفادهشــده بــه کار میبــرد .هــدف اصلــی ایــن تجزیــه و
تحلیــل ،شناســایی مســائل مربــوط بــه عمــوم در زمینههــای ذیــل اســت.
1.1تدارکات و رقابت

2.2افزایش هزینه پروژه
3.3افزایش زمان
4.4کیفیت ساخت و ساز

ایــن تحلیــل اطالعــات کیفــی را بــا اطالعــات کمــی بــه منظــور ایجــاد درک عمیــق و تأییــد نتایــج ( )outputsو بازدهیهــای ( )outcomesاطالعــات و
ارزیابــی نقــاط قــوت و ضعــف نهادهــای تدارکاتــی و ســایر گروهــای ذیدخــل در انتشــار اطالعــات ،مثلثســازی (روش تثبیــت و تأییــد اطالعــات) کردهانــد.
بــرای تجزیــه و تحلیــل کیفــی ،تیــم از رویکــردی ســاختاری مبتنــی بــر شناســایی مشــاهدات و موضوعــات کلیــدی اســتفاده کــرده اســت .تکــرر و مقایســه
جدولهــای اطالعــات منترششــده ،پاسـخهای مصاحبهشــوندگان و مشــاهدات ،عمــق بیشــری بــه یافتههــا بخشــیده اســت .اطالعــات کیفــی بــا ارائــه
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پاســخ بــه ســؤاالت از قبیــل اینکــه فعالیتهــای پروژههــای زیربنایــی چگونــه و چــرا بــر بازدهیهــای مــورد نظــر تأثیــر گذاشــتهاند ،عمــق بیشــری
فراهــم کردهانــد.

 4 . 6تهیه گزارش اطمیناندهی
پــس از تجزیــه و تحلیــل ،تیــم اطمیناندهــی پیشنویــس نخســتین گــزارش اطمیناندهــی را بــا توجــه بــه دســتورالعمل گزارشنویســی ابتــکار شــفافیت
زیربنایــی افغانســتان و قالــب معیــاری آن (عالمــت و مــارک ابتــکار شــفافیت زیربنایــی) تهیــه کــرده اســت .بــه دنبــال آن ،ایــن گــزارش دقیــق ،بررســی و
بــه ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان و گــروه نهادهــای ذیدخــل ارائــه شــده اســت تــا نظریاتشــان را بــه خصــوص دربــاره پروســه اطمیناندهــی ثبــت
کننــد .پــس از دریافــت نظریــات ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان پیشنویــس دوم ایــن گــزارش ارائــه شــده اســت .گــزارش نهایــی پــس از بررســی
دومــی ابتــکار شــفافیت زیربنایــی افغانســتان منتــر شــده اســت.
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