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مننه او کور ودانی 

د ډاډ ورکونــې ټیــم لــه ټولــو هغــو خلکــو مننــه کــوي، چــې د اړینــو معلوماتــو او ســندونو پــه برابرولــو کــې یــې مرســته کــړې او لــه ټولــو هغــو خلکــو څخــه 

هــم مننــه کــوي، چــې پــه مرکــو کــې یــې برخــه اخیســتې. ډلــه د افغانســتان اســالمي جمهــوري دولــت د اقتصــاد لــه وزیــر جاللتــآب مصطفــی مســتور، 

څخــه پــه دې نیــت ځانګــړې مننــه کــوي، چــې د ناســتې پــه پیــل کــې یــې مالتــړ او رغوونکــو تبــره وکــړه. 

ډلــه پــه پــاي کــې د ګڼــو ونډوالــو د ډلــې لــه غــړو، د افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د رسمرشیــزې لــه ډلــې پــه ځانګــړي توګــه د صبغــت اللــه 

کریمــي، نــارص تیمــوري، غــالم رضــا مرزایــی او د افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د نړیوالــې رسمرشیــزې د مرســتو او الرښــوونو قــدرداين کــوي. 
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د ډاډ ورکونې د ټیم په اړه 

اپلټــن، د مشــورې ورکونــې خدمتونــو اداره ) چــې تــر دې وروســته بــه  )ACS( یــا کنســلټنټ  بلــل کیــږي( د افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت لــه 

لــورې د اتــو ټــاکل شــویو زېربنایــي پــروژو د ډاډ ورکونــې د پروســې رستــه رســولو او راپــور ترتیبولــو پــه موخــه ګــامرل شــوی وو. 

اپلټــن د مشــورې ورکونــې خدمتونــو ادارې، د ډاډ ورکونــې د پروســې او راپــور ترتیبولــو لپــاره یــوه ډلــه جــوړه کــړي ) چــې تــر دې وروســته د ډاډ ورکونــې 

ټیــم یــا  AT بلــل کیــږي( او النــدې کســان یــې غړیتــوب لــري:

محمد اکرب منګل )ډملرش(

 یــو تجربــه لرونکــی انجنیــر دی، چــې د کابــل لــه پولتخنیــک پوهنتــون څخــه د ټرانسپورټیشــن )مواصالتــو( د انجنیــرۍ پــه برخــه کــې لیســانس لــري. 

نومــوړی لــه اپلټــن مشــوريت ادارې رسه پــه ۲۰۱۲ کــې یوځــای شــو، چــې تــر اوســه یــې بیالبیلــې مهمــې دنــدې پــر مــخ وړي او د دغــې ادارې پــه ورځنیــو 

پرمختګونــو کــې یــې خــورا اغېزمــن ثابــت شــوی. ښــاغلی منــګل د انجنیــري او تخنیکــي مشــورې ورکونــې د خدمتونــو پــه برخــه کــې د پراخــې تجربــې 

ترڅنــګ د پلټنــې، د پروپوزلونــو او راپورونــو د لیکنــې او د پــروژو د مدیریــت / همغــږۍ پــه برخــه کــې وړتیــاوې لــري. ښــاغيل منــګل د ۲۰۱۹-۲۰۱۸ 

کلونــو لپــاره د فولربایــټ سکالرشــیپ ګټونکــی هــم دی. 

عبدالوکیل حنیف )د تدارکاتو کارپوه( 

د حکومتولــۍ او عامــه ادارې پــه برخــه کــې تجربــه لرونکــی متخصــص او لیکــوال دی چــې یــو لیســانس د انګریــزي ادبیاتــو پــه برخــه کــې )لــه کابــل 

ــف د  ــاغلی حنی ــري. ښ ــه ل ــتان( څخ ــاد، پاکس ــالم آب ــون، اس ــر پوهنت ــې )د الخی ــه ک ــه برخ ــت پ ــار د مدیری ــانس د کاروب ــل لیس ــه( او ب ــون څخ پوهنت

تدارکاتــو، بیــخ بنــاء، پوهنــې او مــايل برخــو کــې د افغانســتان پــه دولتــي ســکټور کــې تــر ۳۰ کلونــو زیاتــه د رهــربۍ تجربــه لــري. نومــوړي د افغانســتان 

ــره، ښــاغيل  ــه دې رسبی ــري. پ ــه ل ــه وزارت کــې د رهــربۍ پراخــه تجرب ــه توګــه کار کــړی او د پوهنــې پ ــو د رئیــس پ ــا د خدمتون ــې او پرمختی د بیارغون

حنیفــي پــه ګــڼ شــمیر نړیوالــو کانفرانســونو کــې پــه فعالــه توګــه د افغانســتان اســتازیتوب کــړی چــې د هیــواد د پوهنــې د ســکټور پــه پرمختــګ کــې 

یــې مهمــه ونــډه درلودلــې. 

خان محمد کاریار )د سیول انجنیرۍ کارپوه(

 تجربــه لرونکــی ســیول انجنیــر دی چــې د ســیول انجنیــرۍ ودانیــو پــه ډیزایــن کــې تخصــص لــري. ښــاغيل کاریــار د خپلــې اوولــس کلنــې تجربــې پــه 

اوږدو کــې د ډیزایــن – ودانولــو ګڼــې پــروژې پــر مــخ وړي چــې د متحــده آیاالتــو د پــوځ د انجنیرانــو د ډلــې )US Army Corps of Enginners( لــه لــورې 

متویلیــدې. نومــوړی پــه یــو شــمیر مهمــو ادارو  لکــه WFP ،UNFAO ،UNOPS او یونیســیف کــې د کار کولــو تجربــه لــري. ښــاغيل کاریــار همدارنګــه 

د کابــل پوهنتــون د انجنیــرۍ پوهنځــي پــه ســیول څانګــه کــې د اســتاد پــه توګــه هــم دنــده تــررسه کــړې. نومــوړي د خپلــې تجربــې پــه اوږدو کــې د 

انجنیــري اړخونــو او ننګونــو پــه اړه پراخــه پوهــه ترالســه کــړې او د ســیول بیــخ بنــاوو د تحقیــق او شــننې پــه برخــه کــې یــې ښــې وړتیــاوې زده کــړي. 

جاوید مایار )ساحوي رسویر(

 ســیول انجنیــر دی چــې د افغانســتان پــه لیــرو پرتــو ســیمو کــې د پــروژو د تــررسه کولــو تــر پنځــو کلونــو زیاتــه تجربــه لــري. ښــاغلی مایــار د ســاختامين 

پــروژو پــه مدیریــت، ســاحوي انجنیــرۍ او د کیفیــت پــه مدیریــت کــې کاري تجربــه لــري. دا چــې نومــوړي لــه ګــڼ شــمیر ودانیــزو کمپنیــو رسه کار کــړی، 

د قــراردادي لــه لیدلــورې پــه ســاحه کــې د ودانیــزو پــروژو د مدیریــت پــه اړه ښــه پوهــه لــري. 

  غالم مجتبی  امیري )د معلوماتو راټولولو مامور(

 )US Army Corps of Enginners( پــه باخــرت پوهنتــون کــې د کاروبــار مدیریــت لوســتی. ښــاغلی امیــري د متحــده آیاالتــو د پــوځ د انجنیرانــو د ډلــې   

لــه لــورې متویــل شــوو پــروژو کــې د اپلټــن مشــوريت خدمتونــو د ادارې د کیفیــت کنټــرول د مامــور پــه توګــه تــر پنځــو کلونــو زیاتــه تجربــه لــري. ښــاغلی 

امیــري د دریمــې ډلــې او کورنیــو ســندونوپه ارزونــه او بیــا کتنــه کــې ځانګــړې وړتیــاوې لــري.  
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مخکنۍ خربې  

زېربنــا د ســکټورونو پــه پراختیــا او اقتصــادي خوځښــت کــې  پــه ځانګــړي توګــه، کرنــې، کانونــو، روغتیــا، پوهنــې او ســوداګرۍ کــې د کلــۍ پــه توګــه 

پېژنــدل شــوې ده. رسه لــه دې چــې د نړیوالــو مرســته کوونکــو لــه لــوري هیــواد تــه پراخــې مرســتې را روانــې دي، د افغانســتان د لویــو الرو، ســړکونو، 

بندونــو او نهرونــو، روغتونونــو، ښــوونځیو او ټولګټــو بنســټونو وضعیــت پــه مطلوبــه بڼــه ښــه والــی نــه دی موندلــی. پــه دې صــورت کــې اړینــه ده، چــې پــه 

دې برخــه کــې هــر اړخیــزه پلټنــه او څېړنــه ويش، پــه دې رسه بــه روښــانه يش، چــې پــه هیــواد کــې د زېربنــاوو د پراختیــا د مخنیــوي اصــيل ســتونزې 

څــه دي او پــه څــه ډول یــې رفــع کــړو؟

د ډاډ ورکونــې راپــور چــې د ټولګټــو، کلیــو د پراختیــا او اوبــو او انــرژۍ وزارتونــو پــه ۸ پــروژو بانــدي لیــکل شــوی دی، د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا 

نوښــت د اســايس اصولــو پــه نظــر کــې نیولــو رسه تــر رسه شــوی دی. لــه دې راپــور څخــه موخــه د هیــواد  پــه زېربنایــي ســکټور کــې روڼتیــا او حســاب 

ورکــول دي.

د نومــوړي راپــور لــه موندنــو څخــه روښــانه شــوې، چــې پــه تــدارکايت بنســټونو کــې د اطالعاتــو خپرولــو کچــه د کاســټ د نړیوالــو معیارونــو پــه پرتلــه لــږ 

ده او یــوازي ٪۲۷ ســلنه تشــکیلوي. همدارنګــه دې راپــور پــه ډاګــه کــړي ده، چــې پــه افغانســتان کــې زېربنایــي پــروژې پــه منځنــي ډول ٪۱۹ ځنــډ او 

٪۱۸ لــه لــوړ قیمــت رسه مــخ شــوې دي.  پــه ټولیــزه توګــه د ټــاکل شــویو پــروژو د ځنــډ اصــيل عوامــل د ډیزائیــن ټیــټ کیفیــت، د ځمکــو اســتمالک، 

نــا امنــي، د پیســو ورکــړې ځنــډ، د رسچینــو یــا بودیجــې کمښــت، د ســیمه ایــزو خلکــو نــه همــکاري او د نــا مطلوبــې هــوا شــتون پــه ګوتــه شــوي دي. 

یــاد راپــور، پــه تــدارکايت بنســټونو کــې د روڼتیــا ډېرولــو کلتــور پــه موخــه د وضعیــت ښــه کولــو لپــاره اغېزمــن وړاندیزونــه وړانــدي کــړي دي، چــې تــر 

ټولــو اړیــن یــې د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت لــه ســټانډرډ رسه ســم د اطالعاتــو خپرولــو لپــاره د پورتــال او مــيل اطالعاتــو بانــک جــوړول دي. د 

تدارکاتــو اوســنی قانــون، تــدارکايت بنســټونه د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د مشــخصې الرښــوونې مطابــق د اطالعاتــو پــه خپرولــو نــه مکلفــوي. 

پــر دې رسبېــره، د زېربنایــي پــروژو پــه تدارکاتــو کــې د روڼتیــا ډېرولــو پــه موخــه تــدارکايت بنســټونه بایــد د پــروژو د کلیــدي اطالعاتــو خپرولــو نوښــت 

ولــري، ترڅــو چــې د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت هــدف ترالســه يش. 

همدارنګــه بایــد تــدارکايت بنســټونه د پــروژو د اســانه کولــو پروســې ښــې کــړي او لــه رسوې څخــه مخکــې، د رسوې پــه جریــان او د پــروژې ډیزاینولــو 

پــه مهــال پــه ادارو کــې د ســامل بهیــر راوســتو لپــاره، وړتیــا جوړونــه وکــړي، چــې د ډېــرو ســتونزو را منــځ تــه کېــدو، لکــه لــوړ قیمــت او ګټــې اخیســتنې 

ــه  ــا نوښــت ل ــه يش. د افغانســتان حکومــت ژمــن دی، چــې د افغانســتان بنســټیزې روڼتی ــو کــې ځنــډ را ن ــه پــيل کول ــو پ ــروژو د پړاوون ــه د پ ســپارلو ت

معیارونــو او د دې راپــور لــه موندنــو څخــه پــه ګټــه اخیســتنه د اطالعاتــو خپرولــو اوســنی سیســتم ســټانډرډ کــړي، خلکــو او خصــويص ســکټور تــه غــوره 

خدمتونــه وړانــدي کــړي.

پــه همــدې اســاس پــه دې الره کــې بایــد د زېربنایــي پــروژو د اطالعاتــو خپرولــو لپــاره بنیــادي او اســايس ګامونــه واخیســتل يش. تــر اوســه پــوري د 

ټولګټــو، کلیــو د پراختیــا، اوبــو او انــرژۍ وزارتونــو او مــيل تدارکاتــو لــه ادارې رسه د زېربنایــي پــروژو د اطالعاتــو خپرولــو ۴ هوکــړه لیکونــه الســلیک شــوي 

دي او نومــوړې ادارې د زېربنایــي پــروژو د اطالعاتــو خپرولــو د اغېزمــن سیســتم کارولــو پــه حــال کــې دي. د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت پــه 

نظــر کــې لــري، چــې لــه ډېــر شــمېر نــورو تــدارکايت ادارو رسه هوکــړه لیکونــه الســلیک کــړي. 

د یادونــې وړ ده، چــې د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د ډاډ ورکونــې راپــور د افغانســتان تــدارکايت بنســټونو د روڼتیــا او حســاب ورکونــې د وضعیــت 

ښــه کولــو لپــاره مهــم ګام دی. وروســتي راپورونــه بــه لــه بېالبېــالو موندنــو او زیاتــو سپارښــتنو رسه د هیــواد پــه بېــخ بنــا کــې د ښــې او اغېزمنــې زمینــې 

برابرولــو لپــاره الره هــواره کــړي.

پــه همــدې موخــه اړتیــا ده، چــې د هیــواد ټولــې تدارکاتــې ادارې د دې راپــور موندنــې جــدي وبــويل او د زېربنــا جوړولــو لپــاره د روڼتیــا ښــه والــی او 

څرنګوالــی او همــدا شــان یــې د پایښــت لپــاره هــر اړخیــزې هڅــې وکــړي. 

ډاکټر مصطفی مستور

د اقتصاد وزیر او د افغانستان بنسټیزې روڼتیا نوښت د دخیلو بنسټونو ډلې رئیس؛
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د راپور لنډیز

افغانســتان د اداري فســاد پــه وړانــدې د څــار او ارزونــې د ګــډې کمېټــې د سپارښــتنې پــر بنســټ د زیربنــاوو پــه جوړولــو کــې ال زیاتــې روڼتیــا تــه د 

اړتیــا لــه مخــې  د بنســټیزې روڼتیــا لــه نوښــت رسه یــو ځــای شــو. د افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا د پروګــرام مــرشي د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو او ډاډ 

ورکونــې لــه پروســو رسه  د اقتصــاد وزارت لــه لــورې تــر رسه کیــږي. د ګڼــو ونډوالــو کاري ډلــه پــه دې موخــه رامینختــه شــوه تــر څــو د یــو تطبیقــي پــالن 

د جوړولــو مــرشي وکــړي  او یــو مــيل ســکرتریت او د ګڼــو ونډوالــو ډلــه تاســیس کــړي. 

ــو څخــه ده( او موخــه یــې د  ــورو مرکــزي ځانګړن ــه څل ــو ل ــا د نوښــت ی ــه ده )چــې د بنســټیزې روڼتی ــور د ډاډ ورکونــې د پروســې پایل د ډاډ ورکونــې راپ

دې ارزول دي چــې تــدارکايت واحدونــه او نــورې حکومتــي ادارې عامــو وګــړو تــه د معلوماتــو پــه ډاګیــزه کولــو او پــه ټولــه کــې پــه ســاختامين ســکټور 

کــې د روڼتیــا د تضمیــن پــه برخــه کــې څومــره بریالــۍ دي / وې. د ډاډ ورکونــې د راپــور پــه وروســتۍ او مهمــې برخــې کــې د مهمــو موندنــو پــر بنســټ 

سپارښــتنې او د منونــې د پــروژو د نــورې څیړنــې لپــاره وړاندیزونــه شــامل دي. د ډاډ ورکونــې پروســه د تحقیــق پــر میتــود والړه وه، چــې د ډېټــا راټولــول 

)ســاحوي کار(، مشــاهده او کتابتــوين کتنــه، د ډېټــا تحلیــل او د راپــور چمتــو کــول پــه کــې شــامل وه. د ډاګیــزه شــوو معلوماتــو د ریښــتینيتوب او د 

پــروژې د ځانګــړو مســایلو پــه اړه د ال زیاتــې پوهــې تــر الســه کولــو پــه موخــه  د ټــاکل شــوو پــروژو لــه قراردادیانــو رسه مرکــې تــررسه شــوې.

ــه  ــو ډاګیــزه کــول د افغانســتان د قوانینــو ل ــه لــورې  د معلومات ــو ل ــه اوږدو کــې، دا ومونــدل شــوه چــې د تــدارکايت واحدون د ډاډ ورکونــې د پروســې پ

ــه ده. د  ــو دغــه کچــه خــورا ټیټ ــزه کول ــو د ډاګی ــه د معلومات ــه پرتل ــا د نوښــت د غوښــتنو پ ــر دي خــو د افغانســتان د بنســټیزې روڼتی غوښــتنو رسه براب

افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت پــه فعالــه یــا Proactive توګــه د ۶۳ قلمــه او انفعــايل یــا Reactive توگــه د 27 قلمــه  معیــاري ډېټــا د ډاګیــزه کولــو 

غوښــتنه کــوي. پــه داســې حــال کــې چــې د تــدارکايت واحدونــو لــه لــورې لــه قانــون رسه ســم پــه فعالــه توګــه د پــروژې معلومــات د تدارکاتــو پــه دوه 

مهمــو پړاونــو یعنــی د تدارکاتــو د اعــالن او د تدارکاتــو د ګټونکــي د اعــالن پــر مهــال ډاګیــزه کیــدل. تــدارکايت واحدونــو پــه منځنــۍ توګــه د بنســټیزې 

روڼتیــا نوښــت د ډاګیــزه کولــو پــه معیــار کــې د غوښــتل شــوې ډاټــا  ٪۲۷ ســلنه پــه فعالــه )Proactive(  بڼــه ډاګیــزه کــړې. لــه بلــه اړخــه، ددې راپــور 

موندنــې ښــیي چــې د تیــرو کلونــو پــه پرتلــه پــه تــازه پــروژو کــې د معلوماتــو پــه ډاګیــزه کولــو کــې ښــه والــی راغلــی. د دغــه ښــه وايل عمــده دلیــل د 

تدارکاتــو د مــيل ادارې ریفــورم او پــه تــدارکايت واحدونــو کــې د روڼتیــا د ظرفیــت لوړوالــی دی. 

ډاګیــزه شــوې ډېټــا تــه د کتنــې پــه پایلــه کــې د روڼتیــا او ډاډ ورکونــې پــه برخــه کــې د اندیښــنې وړ ځینــې ســتونزې پــه ګوتــه شــوې.  یــو لــړ داســې 

ســتونزې رابرســیره شــوې چــې کولــی يش پــه ځینــو ټاکلــو شــوو پــروژو کــې د تدارکاتــو او داوطلبــۍ د پروســو روڼتیــا او پرانیســتوب اغیزمــن کــړي. دغــه 

نــه توجیــه کیدونکــې ســتونزې پــه تدارکاتــو کــې دعدالــت،  آزادې ســیالۍ، د قراردادونــو د ورکــړې د پریکــړو او دقراردادونــو د څــار او مدیریــت پــه اړه 

ــه  ــې د وخــت ل ــروژو ترمینــځ اووه ی ــاکل شــوو پ ــو ټ ــې ښــيي چــې د ات ــه اړه موندن ــو پ ــوړوايل د اړخون ــه کــوي.  د وخــت او لګښــت د ل اندیښــنې راپورت

اوږدوايل او درې یــې پــه منځنــۍ توګــه د لګښــتونو لــه ٪۱۸  لــوړوايل رسه مــخ دي. د لګښــت او وخــت د لــوړوايل مهــم دالیــل د پــروژې د چمتــو کولــو 

پرمهــال د کیفیــت نشــتوالی او د تــدارکايت واحدونــو پــه ادارو کــې د پــروژې د مدیریــت د دنــدو پــه اړه د تخنیکــي ظرفیــت نشــتوالی دی. پــه ټــاکل شــوو 

پــروژو کــې د کیفیــت مدیریــت هــم د اندیښــنې وړ دی دا ځکــه چــې پــه زیاتــرو تــازه ســپارل شــوو پــروژو کــې ښــکاره نیمګړتیــاوې لیــدل شــوي. د روانــو 

پــروژو ودانــول د ناســمې رسوې، ټیــټ کیفیتــه ډیزایــن، د څارنــې د پوهــې نشــتوالی او د داســې قراردادیانــو د ټاکلــو لــه املــه اغیزمــن شــوی. 

د موندنــو پــه غربګــون کــې د ونډوالــو دریــو ډلــو: حکومــت، خصــويص ســکټور او مــدين ټولنــې تــه سپارښــتنې شــوي. د افغانســتان اســالمي جمهــوري دولــت 

بایــد هغــه اندیښــنې او موندنــې پــه پــام کــې ونیــي چــې  د ډاډ ورکونــې پــه دې راپــور کــې راپورتــه شــوي او یــا د ډاډورکونــې د راپــور پــه راتلونکــو ګڼــو کــې 

بــه راپورتــه کیــږي. حکومــت بایــد د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو پــه برخــه کــې دبنســټیزې روڼتیــا د نوښــت د ډاګیــزه کولــو لــه معیارونــو رسه ســم یــو عامــه پورتــال 

)ویبپاڼــه( او د ډاټــا زیرمتــون جوړکــړي او یــا هــم خپلــې موجــودې ویبپاڼــې ښــې فعالــې کــړي چــې غــوره بیلګــه یــې د تدارکاتــو د مــيل ادارې ویبپاڼــه ده. 

حکومــت او تــدارکايت واحدونــه بایــد  د پــروژې د چمتــو کولــو  پروســې بهــرته کــړي او پــه ادارو کــې ظرفیتونــه رامینځتــه کــړي تــر څو  وکولــی يش  په ســمه توګه 

د پــروژو د چمتــو کولــو او تــدارکايت خدمتونــه وړانــدي کــړي  تــر څــو پــه دې کار رسه د پــروژې د تطبیــق او فعالیــت پــر مهــال د ګڼــو ننګونــو مخــه ونیــول يش. 

خصــويص ســکټور هــم پــه روڼتیــا او ډاډ ورکونــه کــې مهــم نقــش لوبــوي. خصــويص ســکټور بایــد د قــرارداد مهالویــش او بودجــې پــه چــوکاټ کــې د لــوړ 

کیفیــت خدمتونــو پــه عرضــې مترکــز وکــړي. دغــه بهرتوالــی کیــدی يش پــه خپلــو ادارو کــې د ظرفیــت د لــوړوايل او د پرانیســتې او عادالنــه ســیالۍ لــه 

الرې د پــروژې لپــاره د وړ کارونکــو د ګامرنــې لــه الرې رامینځتــه يش. خصــويص ســکټور بایــد د دې ترڅنــګ د افغانســتان لــه حکومــت رسه پــه همغــږۍ 

داســې نوښــتونه پــه الره واچــوي چــې خصــويص داخــيل کمپنــۍ و ارزوي او د عادالنــه ســیالۍ د دودولــو لپــاره یــې پــه داوطلبــۍ کــې فعالــې ونــډې 

اخیســتنې تــه وهڅــوي. 

مــدين ټولنــې تــه دا سپارښــتنه ده چــې د ګڼــو ونډوالــو ډلــه بایــد لــه حکومــت او خصــويص ســکټور رسه د ډاډ ورکونــې پــه دې راپــور کــې د راپورتــه شــوو 

اندیښــنو او نــورو هغــو اندیښــنو چــې پــه راتلونکــي راپورونــو کــې بــه راپورتــه کیــږي د تعقیــب مــرشي پــه غــاړه واخــيل. د ګڼــو ونډوالــو ډلــه بایــد  د ډاډ 

ورکونــې د راپــور پــه راتلونکــو ګڼــو کــې د افغانســتان پــه زیربنايــي ســکټور کــې د روڼتیــا او حســاب ورکونــې د رشایطــو د تحلیــل پــه موخــه نــورې پــروژې 

ور زیاتــې کــړي. د ګڼــو ونډوالــو ډلــه بــه لــه تــدارکايت واحدونــو رسه کار کــوي چــې د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت کــې یــې د عالقــې کچــه لــوړه يش او دا 

ورزده کــړي چــې د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت اصــال څــه شــی دی، د ســاختامين ســکټور د روڼتیــا او ډاګیــزه کولــو پــه برخــه کــې نړیوالــې ښــې کړنــې او د 

بریالیتــوب کیســې او هغــه ګټــې چــې د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت یــې د دوي ادارې تــه راوړی يش،  وررسه رشیکــې کــړي. د ټولنیــزې حســاب 

ورکونــې د  بــډای کیــدو لپــاره یــو ښــه نوښــت دا دی چــې مــدين ټولنــه داســې خدمتونــه پیــل کــړي چــې ښــاروندان وکولــی يش د مخابراتــو او ټولنیــزو 

رســنیو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې رسه مــدين ټولنــه او د پــروژې شــاوخوا ولســونه پــه کار واچــوي تــر څــو هغــوی وکولــی يش هغــه اندیښــنې راپورتــه کــړي 

چــې د زیربنايــي پــروژو پــه اوږدو کــې یــې شــاهدان دي.
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ــم فــاز د تفصیــيل څیړنــې سپارښــتنه کــوي. ددې  ــه توګــه د کــامل خــان بنــد د دری ــروژې پ ــوي پ ــه د منون ــو ډلــې ت د ډاډ ورکونــې ټیــم د ګڼــو ونډوال

پــروژې د سپارښــتنې اصــيل دلیــل دا دی چــې پــروژه پــه لومړنیــو پړاونــو کــې ده او تفصیــيل څیړنــه بــه پــه دغــې پــروژې کــې شــته ســتونزې خلکــو تــه 

رابرســیره کــړي او د پــروژې پــه بــري کــې بــه ګټــوره ثابتــه يش. د دې تــر څنــګ، د پــروژې د تدارکاتــو پــه پــړاو کــې اندیښــنې موجــودې وې او تفصیــيل 

څیړنــه بــه وکولــی يش چــې د قــراردادي د وړتیــاوو ارزونــه وکــړي. پــه مــيل کچــه د پــروژې اهمیــت او موقــف تــه پــه پــام رسه ددې پــروژې څیړنــه ، بیــا 

کتنــه او تعقیــب خــورا مهــم دي
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1 پیژندنه

د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت یــو نړیــوال نوښــت دی چــې لــه حکومــت، خصــويص ســکټور او مــدين ټولنــو رسه د عامــه زیربنايــي پــروژو پــه تداراکاتــو کــې د 

روڼتیــا پیــاوړي کولــو لپــاره کار کــوي. د دغــه نوښــت موخــه د حســاب ورکونــې د زیاتــوايل لــه الرې د لګــول شــوو پیســو د ارزښــت لوړوالــی دی. 

ــر  ــې ګــډې خپلواکــې کمېټــې د سپارښــتنې پ ــدې د څــار او ارزون ــه وړان ــه الرې د اداري فســاد پ ــت د اقتصــاد وزارت ل د افغانســتان اســالمي جمهوری

بنســټ د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت رسه د ۲۰۱۳ کال پــه اکټوبــر میاشــت کــې یــو ځــای شــو. وروســته بیــا د ګڼــو ونډوالــو کاري ډلــه رامینختــه شــوه تــر 

څــو  یــو تطبیقــي پــالن جــوړ کــړي او مــيل ســکرتریت او د ګڼــو ونډوالــو ډلــه تاســیس کــړي. 

د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت موخــه داده، چــې د دولــت لــه لــورې د متویلوونکــو بنســټیزو پــروژو روڼتیــا او حســاب ورکونــه زیاتــه کــړي. د دولــت لــه لــورې 

متویلوونکــو بنســټیزو پــروژو لــه لــورې د معلوماتــو پــه ډاګــه کــول د افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت پــه زړه کــې ځــای لــري. د دې لپــاره چــې زیاتــه 

شــوې روڼتیــا د حکومــت لــه لــورې پــه حســاب ورکولــو کــې ګټــوره متامــه يش دا خــورا اړینــه ده چــې ونــډوال پــه ډاګیــزه شــوو معلوماتــو وپوهیــږي او د 

اندیښــنې وړ احتــاميل مســالې پــه نښــه کــړی يش. د د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د ډاډ ورکونــې پروســه د ډاګیــزه شــوو معلوماتــو د تفســیر لــه الرې دغــې 

موخــې تــه پــه رســیدو کــې مرســته کــوي او ډاګیــزه شــوې ډېټــا پــه روښــانه توګــه او د زړه راښــکونکو معلوماتــو پــه بڼــه وړانــدې کــوي ترڅــو لــه ټولــو ونډوالــو 

رسه د پیغامونــو پــه رســولو کــې مرســته وکــړي او هغــوی لــه چارواکــو رسه د اړونــده ســتونزو رشیکولــو لپــاره چمتــو کــړي. 

د اپلټــن مشــوريت خدمتونــو )ACS( تــه، د ګڼــو ونډوالــو د ډلــې لــه لــورې دنــده ورســپارل شــوې وه، چــې د ټولګټــو، د کلیــو بیارغونــې او پراختیــا ، د 

اوبــو او انــرژۍ پــه وزارتونــو او د ګڼــو ونډوالــو د ډلــې لــه لــورې هــرې وړاندیــز شــوې تــدارکايت اداره کــې د اتــو زیربنايــي پــروژو پــه اړه د ډاډ ورکونــې 

پروســه پــه مــخ یــويس. لکــه څنګــه چــې پــه VI کــې ورڅخــه یادونــه شــوې، دغــې مشــوريت ادارې د دې دنــدې لپــاره د پنځــو متخصصینــو )کارپوهانــو( 

او مرســتیاالنو یــو ټیــم پــه دنــده وګــامرل. 

د ډاډ ورکونــې پروســه د تحقیــق پــر میتــود والړه وه، چــې د ډېټــا راټولــول )ســاحوي کار(، مشــاهده او کتابتــوين کتنــه، د ډېټــا تحلیــل او د راپــور چمتــو 

کــول پــه کــې شــامل وه. د ډاګیــزه شــوو معلوماتــو د ریښــتینيتوب او د پــروژې د ځانګــړو مســایلو پــه اړه د ال زیاتــې پوهــې تــر الســه کولــو پــه موخــه  د 

ټــاکل شــوو پــروژو لــه قراردادیانــو رسه مرکــې تــررسه شــوې. ضمیمــه شــمیره ۲، ۳، او ۴ پــه ترتیــب رسه د هغــو کســانو پــه اړه چــې مرکــې وررسه شــوي، د 

کاري الیحــې او د څیړنــې د میتوډولــوژۍ پــه اړه ال زیــات جزئیــات وړانــدې کــوي. 

1. 1 موخې 
د دې راپــور موخــه دا ده، چــې دا وارزول يش چــې تــدارکايت واحدونــه او نــورې حکومتــي ادارې عامــو وګــړو تــه د معلوماتــو پــه ډاګیــزه کولــو او پــه ټولــه 

کــې پــه ودانیــز ســکټور کــې د روڼتیــا د تضمیــن پــه برخــه کــې څومــره بریــايل وي / دي. د ډاډ ورکونــې د راپــور پــه وروســتۍ او مهمــې برخــې کــې د 

مهمــو موندنــو پــر بنســټ سپارښــتنې او د منونــې د پــروژو د نــورې څیړنــې لپــاره وړاندیزونــه شــامل دي. 

د ډاډ ورکونې د دې پروسې / راپور اهداف په الندې توګه دي: 

• د دې ارزونــه چــې ونــډه اخیســتونکو تــدارکايت ادارو د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو ډاګیــزه کولــو الرښــود لــه رشایطــو رسه د ډاګیــزه شــوې 	

ډېټــا د بشــپړتیا او کــره تــوب لــه اړخــه څومــره ځــان برابــر کــړی؟ 

• پــه ډاګیــزه شــوې ډېټــا کــې د برســیره شــوو اندیښــنو وړ احتــاميل ســتونزو پــه نښــه کــول. دغــه ســتونزې کیــدای يش پــه ځانګــړو پــروژو پــورې اړه 	

ولــري او یــا هــم د اندیښــنې وړ عمومــي ســتونزې وي. 

• که مناسبه وي د پروژو د یوې منونې او یا د اندیښنې وړ پروژو په اړه د ال ژورې څیړنې تررسه کول. 	

1. 2 کاري الیحه  
مشــوريت ادارې د ډاډ ورکونــې پروســې پرمــخ وړلــو، د افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو ډاګیــزه کولــو لــه الرښــود رسه ســم د پــروژو پــه اړه 

د ډېټــا راټولولــو، د ډېټــا تفســیر او تحلیــل او پــر شــواهدو والړو مهمــو موندنــو پــر بنســټ د سپارښــتنو او وړاندیزونــو ورکولــو مســؤلیت پــه غــاړه درلــودل. 

د مشوريت ادارې له لورې الندې دندې تررسه شوې: 

• د حکومت د بریښنايي تدارکاتو د ویبپاڼې کتل تر څو ولیدل يش چې تدارکايت ادارو اړینه ډېټا ډاګیزه کړې او که څنګه؟ 	

• لــه تــدارکايت ادارو څخــه د نــورې زیاتــې ډېټــا غوښــتل  پــه هغــه صــورت کــې چــې د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو ډاګیــزه کــول یــې ایجــاب 	

کوي. 

• د قراردادیانــو لــه کارکونکــو رسه د مرکــو لپــاره د ســاحوي کتنــو تــر رسه کــول، تــر څــو ډاګیــزه شــوې ډېټــا تصدیــق يش او د ودانــۍ لــه فزیکــي کار 	

څخــه د مشــخصاتو، پروګــرام او مــايل پرمختــګ پــه رڼــا کــې لیدنــه ويش. 
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• د اندیښنې وړ ستونزو  په نښه کولو لپاره د ډاګیزه شوې ډېټا تحلیلول. 	

• د راپــور ترتیبــول، چــې د ډېټــا د ډاګیــزه کیــدو د پوښــښ لنډیــز وړانــدي کــړي، پــه منونــه کــې د ټــاکل شــوو پــروژو پــه کچــه  پراخــې ســتونزې پــه 	

ګوتــه کــړي او پــه انفــرادي پــروژو کــې د پــام وړ ځانګــړې مســالې رابرســیره کــړي

• دا په ګوته کړي چې د پروژو د یوې منونې ال زیاته تفصیيل څیړنه اړینه ده او که څنګه؟ 	

۲ شالید

۲ . ۱ په افغانستان کې د رېربناوو روڼتیا

زېربنــا یــو مهــم ســکټور دی، چــې د لــوړ لګښــت پانګــې اچونــې تــه اړتیــا لــري او د یــو هیــواد اقتصــادي ودې او د ژونــد د کیفیــت ښــه کولــو لپــاره حیــايت 

ده. کمــزورې حکومتــويل، چــې زیاتــره وخــت د روڼتیــا لــه نشــتوايل او د ناســم مدیریــت او اداري فســاد رسه تــړيل وي زیاتــره وخــت پــه بیالبیلــو درجــو 

رسه د ناســمو زېربنــاوو جوړولــو، د قراردادونــو پــه ورکــړه کــې د ځنــډ، د نــا اړینــو لګښــتي قراردادونــو او د ودانــۍ د کمــزوري کیفیــت المــل کیــږي.  

ــاوخوا ٪۱۳  ــې ش ــيل بودیج ــکټور د م ــه س ــې دغ ــتان ک ــه افغانس ــکیلوي1. پ ــلنه تش ــتونو ۱۰-۳۰ س ــي لګښ ــه د دولت ــي توګ ــه عموم ــکټور پ ــا س د زېربن

تشــکیلوي، چــې د امنیــت او پوهنــې تــر ســکټور وروســته دریــم لومړیتــوب لرونکــی ســکټور دی2. تــر ۱۷ کلنــې پانګــې اچونــې وروســته افغانســتان ال هــم 

د نــاکايف او نااقتصــادي زیربنــاء درلودونکــی ګڼــل کیــږي. د نړیــوال بانــک د لوژیســتیکي اجراءاتــو د شــاخص ۲۰۱۶ پــر بنســټ، افغانســتان د ۱۶۰ 

هیوادونــو ترمینــځ  ۱۵۰ ځــای لــري چــې د ســوداګرۍ او ټرانســپورټ اړونــده بیــخ بنــاوو )لکــه بندرونــو، ســړکونو، ریــل کرښــو او معلومــايت ټکنالــوژۍ( 

د کیفیــت پــه برخــه کــې یــې منــرې تــر ټولــو ښــکته دي3. رسه لــه دې هــم پــه تېــرو کلونــو کــې زیاتــره رامینځتــه شــوې زیربنــاوې د اداري فســاد، مــايل 

مســایلو، ناامنــۍ او د شــتمنیو د کمــزوري مدیریــت او نــاکايف څارنــې او ســاتنې لــه املــه د ویجــاړۍ لــه جــدي ګــواښ رسه مــخ دي4. د ال روښــانتیا لپــاره، 

مرســتندویانو پــه افغانســتان کــې د ســړکونو د پراخــې شــبکې پــه جوړولــو کــې شــاوخوا ۲.۸ ملیــارده امریکايــي ډالــره پانګــه اچونــه کــړې خــو رسه لــه دې 

هــم زیاتــره دغــه ســړکونه وار لــه مخــه ترمیــم تــه اړتیــا لــري5. 

ودانــۍ یــا زیربنــاء د نــړۍ پــه کچــه پــه نړیوالــو رسوې ګانــو کــې پــه دوامــداره توګــه د فاســدو ســکټورونو پــه رس کــې راځــي. د روڼتیــا د نړیــوال ســازمان 

د ۲۰۰۸ کال د  رشــوت ورکونکــو شــاخص )BPI(، چــې لــه اقتصــادي اړخــه پــه ۲۲ تــر ټولــو اغیزمنــو هیوداونــو کــې چــې امــکان یــې وو رشکتونــه یــې 

بهــر رشــوت ورکــړي، موندنــې ښــيي چــې پــه ودانیــز ســکټور کــې دولتــي چارواکــو تــه د رشــوت ورکولــو او پــه دولتــي پالیســیو او مقرراتــو د نــا اړیــن فشــار 

واردولــو میــالن تــر ټولــو زیــات دی6. ودانیــز ســکټور همــداراز پــه افغانســتان کــې د بــډو ورکولــو او بــډو اخیســتلو لــه اړخــه زیامننونکــی ســکټور دی. 

ودانیــز ســکټور پــه افغانســتان کــې ســلګونه ملیونــه ډالــر رشــوت زیــږوي او ګڼــو شــبکو تــه یــې ګټــه رســیږي7. اداري فســاد لــه هــم دې املــه د زیربنــاوو 

د ناکامــۍ او د پــروژو تــر ســپارلو وروســته د هغــوی د چټکــې ویجاړیــدو یــو لــه مهمــو الملونــو څخــه دی. 

د یادولــو وړ ده چــې دغــې ســتونزې تــه د رســیدګۍ لپــاره پــه وروســتیو کلونــو کــې هیلــه بښــونکي هلــې ځلــې شــوي. د تدارکاتــو د مــيل کمیســیون 

)NPC( لــه لــورې د دولتــي قراردادونــو د بیــا کتنــې پــه اوونیــزو ناســتو کــې د دولتــي تدارکاتــو د پروســو اوقراردادونــو لــه مســؤلینو رسه د حســاب کتــاب 

لــه الرې د بــري او ســپام شــواهد تــر ســرتګو کیــږي. د تدارکاتــو مــيل ادارې )NPA( پــه پــوره بریالیتــوب رسه یــو شــمیر مهــم ریفورمونــه لکــه پــه وروســتیو 

کــې د تدارکاتــو د مــيل قانــون تصویبــول عمــيل کــړي8. د تدارکاتــو مــيل ادارې د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت رسه د ۲۰۱۸ کال د فــربورۍ پــه ۲۵ مــه نېټــه 

یــو هوکــړه لیــک الســلیک کــړ، چــې موخــه یــې د نافــذه قوانینــو، مقرراتــو او د افغانســتان د ودانیــز ســکټور د نوښــت د ډېټــا معیــاري اقالمــو پــر بنســټ د 

دولــت لــه لــورې متویلیدونکــو زیربنايــي پــروژو د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو لــه الرې د روڼتیــا او حســاب ورکونــې زیاتونــه ده. 

د دې ترڅنــګ، د تدارکاتــو مــيل ادارې د ۲۰۱۶ کال پــه ســپټمرب کــې د پرانیســتې قــرارداد کونکــي ملګرتیــا )Open Contracting Partnership( او 

د افغانســتان د روڼتیــا د څــار لــه ادارې رسه یــو هوکــړه الســلیک کــړ. پــه هوکــړه لیــک کــې دغــه ژمنــې شــاملې دي: د افغانســتان پــه دولتــي تدارکاتــو 

کــې د روڼتیــا او حســاب ورکونــې د موجــودې کچــې ارزول، د ونــډې اخیســتنې او فیډبــک وړتیــاوو لــوړول، پــه ازمایښــتي توګــه د یــوې ســرتې زیربنايــي 

پــروژې د قــرارداد د عمــيل کولــو پــه څــار کــې مرســته کــول او د پــروژې د پایلــو او درســونو مســتندول او خپــرول9.  

 P.1, Briefing Note 1, CoST, 2011  1

 1397 National Budget, MoF, GIRoA  2

 https://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Infrastructure#datatable  3

 P.14, Afghanistan’s Road Infrastructure Sustainment Challenges and Lack of Repairs Put U.S. Investment at Risk, SIGAR, Oct. 2016  4

 P.18, Ibid  5

  Transparency International Bribe Payers Index 2008  6

 P.12, The Growing challenge of Corruption in Afghanistan, Asia Foundation, 2012  7

 P.14, From Promises to Action, Transparency International, 2016  8

 P.29, From Promises to Action, Transparency International, 2016  9
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د تدارکاتــو د مــيل ادارې ریفــورم د روڼتیــا د زیاتــوايل او اداري فســاد د ګــواښ کمولــو پــه لــور یــو خــورا مهــم ګام دی؛ خــو رسه لــه دې هــم دغــه کار بســنه 

نــه کــوي، ځکــه چــې افغانســتان اوس هــم یــو لــه تــر ټولــو فاســدو هیوادونــو پــه کتــار کــې راځــي10. روڼتیــا چــې د اغیزمنــې څارنــې لپــاره الره هــواره کــړي 

کولــی يش پــه اوســني وضعیــت کــې بدلــون راويل. تــدارکايت سیســټمونه – کــه څــه هــم لــه درســت قانــوين چــوکاټ او پرمختللــو سیســټمونو رسه ملــه وي 

– پــه یــوازي ځــان د پیســو لپــاره ارزښــت پــه هیــڅ صــورت نــي تضمینولــی. خــو پــه هغــه صــورت کــې چــې روڼتیــا رامینځتــه يش او د بــاوري کارپوهانــو 

لــه لــورې ډاګیــزه شــوې ډېټــا تحلیــل او پــه عینــي حــال کــې د زړه راښــکونکو معلوماتــو پــه بڼــه وړانــدې يش، دغــه کار کولــی يش د تــدارکايت ادارې پــه 

ګــډون لــه ټولــو خــواوو رسه د ناســم مدیریــت او اداري فســاد د ممکنــو ســاحو پــه ګوتــه کولــو کــې مرســته وکــړي. پــه دې برخــه کــې د بنســټیزې روڼتیــا 

نوښــت دنــده دا ده چــې د اړونــده ډېټــا د ډاګیــزه کولــو لپــاره پیژنــدل شــوی ســټنډرډ وړانــدې کــړي او د ګڼــو ونډوالــو د ډلــې لــه لــورې  د ډاډ ورکونــې 

د پیــل شــوې پروســې پــه مرســته دغــه ډېټــا تحلیــل او پــه روښــانه معلوماتــو یــې واړوي. دغــه کار ونډوالــو تــه د ګــډ کار وړتیــا ورکــوي تــر څــو غــوره کړنــې 

نــه یــوازې تــر څیړنــې النــدې ځانګــړې پــروژه کــې عمــيل کــړي بلکــه کــه د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت یــې سپارښــتنه کــوي د ټــول ســکټور پــه کچــه یــې 

پــه دوامــداره توګــه هــم عمــيل کــړي.  

د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو ډاګیــزه کــول او ډاډ ورکونــه  د دولتــي زیربنــا پــه تدارکاتــو کــې لــه لومړنــۍ پــالن جوړونــې څخــه نیولــې بآلخــره د 

شــتمنیو تــر ســپارلو د ناســم مدیریــت او اداري فســاد د ګواښــونو د راکمولــو ځواکمنــې وســیلې دي. 

د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت پــه ســکوپینګ څېړنــه کــې د افغانســتان پــه رشایطــو کــې د روڼتیــا او حســاب ورکونــې د چــوکاټ، نوښــتونو د مــدين ټولنــې د 

شــاملولو او د معلوماتــو د کارونکــو د لیدلــو لــه اړخــه پــه پراخــه کچــه بحــث شــوی. پــه ســکوپینګ څېړنــه کــې دا جوتــه شــوې چــې افغانســتان د روڼتیــا 

او حســاب ورکونــې لپــاره قانــوين – بنســټیز بنســټ لــري. دغــه څېړنــه همــدا راز دې تــه اشــاره کــوي چــې د رســمي چــوکاټ زیاتــه برخــه ډیــره اوســنۍ 

ده او ښــايي پــه پــوره توګــه نــه وي پــيل شــوي. معلوماتــو تــه د الرسيس قانــون پــه ۲۰۱۴ کال کــې او د تدارکاتــو تقنیینــی ریفــورم پــه ۲۰۱۵ کال کــې 

نافــذ شــو.  دغــه نــوي قوانیــن پــه موجــودو قوانینــو لکــه د ۲۰۰۴ ام کال د اســايس قانــون او د ۲۰۰۵ ام کال د دولتــي مــايل مدریــت قانــون، چــې د 

معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو او حســاب ورکونــې د قانــوين چــوکاټ مهــم عنــارص دي، نــوې زیاتونــه ده. 

پــه افغانســتان کــې معلوماتــو تــه د الرسيس او وررسه تړلــې حســاب ورکونــې لپــاره هــم د عرضــې او هــم د تقاضــا پــه اړخونــو کــې مهمــې ننګونــې موجــودې 

دي. د تقاضــا پــه اړخ کــې تــر ټولــو ســرته ننګونــه لــه حکومــت رسه د حســاب کولــو لپــاره لــه موجــودو معلوماتــو څخــه د کار اخیســتنې پــه برخــه کــې د 

رســنیو، مــدين ټولنــې د ادارو او ښــاروندانو محــدود ظرفیــت دی. لــه دې رسه تړلــې ننګونــې د شــاوخوا ۷۰ ســلنه نالوســتي  نفــوس او پــه هیــواد کــې د 

کلیوالــو خلکــو د لــوړ نســبت موجودیــت دی.  د عرضــې پــه اړخ کــې، د دې ترڅنــګ چــې د وروســتیو ریفورمونــو عمــيل کــول وخــت تــه اړتیــا لــري مهمــه 

ننګونــه دا ده، چــې ښــايي ځینــې مهمــې ډېټــا پــه منظمــه توګــه د ځايــي لوبغــاړو د څېړنــې او ځیرنــې لپــاره ډاګیــزه نــي. دا ځکــه چــې مرســتندویان 

عمومــا د خپلــو لګیدونکــو پیســو پــه برخــه کــې، چــې عمومــا لــه مــيل بودیجــې څخــه دبانــدې )Off-budget( وي، د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو خپلــې 

پالیســۍ او کړنــالرې لــري او د حکومــت لــه لــورې د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو د غوښــتنو تابــع نــه وي. د دې تــر څنــګ، امنیتــي وضعیــت نــه یــوازې 

عملیــايت ګواښــونه بلکــې همــدا رنګــه د معلوماتــو لــه ډاګیــزه کولــو رسه تــړيل ګواښــونه هــم رامینځتــه کــوي. 

2. 2 په افغانستان کې د زیربنايي پروژو د معلوماتو ډاګیزه کولو اوسنی وضعیت 

ــو تــه د الرسيس قانــون، د  ــو قوانینــو کــې راغــيل: معلومات ــو بیالبیل اوســمهال پــه افغانســتان کــې د زیربنايــي پــروژو د معلومــات ډاګیــزه کــول پــه دری

تدارکاتــو قانــون، او د دولتــي مــايل مدیریــت قانــون. د دې تــر څنــګ د مرســتندویانو د معلوماتــو د ډاګیــزه کیــدو او اړیکــو پالیســۍ هــم موجــودې دي 

چــې لــه یــو ډونــر څخــه بــل ډونــر تــه توپیــر لــري. 

د تدارکاتــو قانــون د تدارکاتــو د پروســې د دوه قدمــو )گامونــو( پــه اوږدو کــې د معلوماتــو اجبــاري او فعاالنــه )Proactive( ډاګیــزه کــول تنظیمــوي: د 

تدارکاتــو د اعــالن پــر مهــال او د قــرارداد د ورکــړې د پریکــړې د اعــالن پــر مهــال11. د واحــدې رسچینــې قراردادونــه )Single-sourced contracts( د 

معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو لــه رشایطــو مســتثنی دي. رسه لــه دې چــې دغــه اســتثناء د قــرارداد د ورکــړې د اعــالن پــه برخــه کــې خــورا رصیحــه ده )۴۳ 

مــه مــاده( ، د تدارکاتــو د اعــالن رشایــط یــوازی داوطلبیــو تــه اشــاره کــوي چــې دلتــه پــه ضمنــي توګــه د واحــدې – رسچینــې قــرارداد ورڅخــه مســتثنی 

کیــږي )۱۹ مــه مــاده(. 

د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت ســکوپینګ څېړنــه ښــيي چــې د تدارکاتــو پــه قانــون کــې هیــڅ داســې مــاده  نشــته چــې د تدارکاتــو د پروســې 

پــه هیــڅ پــړاو کــې نــه د پــروژې د تشــخیص پــه لومړنيــو پړاوونــو لکــه د اړتیــا د ســنجولو او د امــکان پذیــرۍ د څېړلــو پــر مهــال او نــه هــم د تدارکاتــو د 

ترتیبولــو، د قــرارداد د عمــيل کولــو د تــدارکايت پروســو پــر مهــال پــه فعالــه )Proactive( توګــه د معلوماتــو ډاګیــزه کــول اجبــاري کــوي. 

ــه  ــه فعال ــات پ ــدې معلوم ــه الن ــو ت ــو خلک ــر کال عام ــې ه ــې دي چ ــي ادارې مکلف ــې حکومت ــټ، ټول ــر بنس ــادې پ ــمې م ــه د الرسيس د څوارلس ــو ت معلومات

)Proactive( توګــه وړانــدې کــړي.

 Corruption Perception Index, 2017  10

 Articles 19 and 43, Procurement Law  11
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قراردادونه . 1

ميل او نړیوال پروټوکولونه او هوکړه لیکونه . 2

پالیسۍ، سرتاتیژۍ او کاري پالنونه . 3

د شــپږمې مــادې پــر بنســټ، هغــه معلومــات چــې پــه انفعــايل )Reactive( بڼــه د معلوماتــو ډاګیــزه کولــو د رشایطــو تابــع دي بایــد پــه لســو ورځــو کــې 

دننــه عامــو وګــړو تــه، پــه دریــو ورځــو کــې دننــه ژورنالیســتانو تــه او کــه معلومــات د امنیــت او وګــړو لــه آزادۍ رسه اړیکــه ولــري بایــد پــه یــوه ورځ کــې 

دننــه برابــر يش. دا چــې دغــه قانــون معلوماتــو تــه د الرسيس لپــاره د ځانګــړو فارمټونــو د کارونــې غوښــتنه کــوي، ښــايي دغــه کار د نفوســو ســرتې ســلنې 

تــه چــې اوســمهال نالوســتي دي معلوماتــو تــه الرسســی محــدود کــړي. 

د دولتــي مــايل مدیریــت قانــون د مــيل شــورا تــر تصویــب وروســته د بودیجــو ډاګیــزه کــول پــه غیــر مســتقیمه توګــه دا تضمینــوي چــې ځینــې مهمــې ډېټا 

لکــه د پــروژې اټــکيل لګښــت، د متویــل رسچینــه او د پــروژې د تصویــب نیټــې پــه عامــه توګــه د الرسيس وړ دي. 

پــه افغانســتان کــې د معلوماتــو ډاګیــزه کــول پــه لومړنیــو پړاوونــو کــې دي اودغــه کار د ښــه وايل لپــاره ظرفیــت او رسچینــو تــه اړتیــا لــري. رسه لــه دې 

چــې  پــه ســکوپینګ څېړنــه کــې د ډاډ ورکونــې د ډلــې لــه لــورې ځینــې غــوره کړنــې لیــدل شــوي خــو دا پــه هیــڅ صــورت پــه دې مانــا نــه ده، چــې 

کولــی يش د افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو د الرښــود، کــوم چــې پــه خپــل وار رسه د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو نړیــوال 

ســټنډرډ رسه ســمون لــري د ښــو کړنــو رشایــط پــوره کــوي. د افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو پــه ســټنډرډ، د افغانســتان 

پــه  قانــوين چــوکاټ او د مرســتندویانو پــه پالیســیو کــې ګــڼ شــمیر توپیرونــه موجــود دي. دغــه توپیرونــه تــر ډیــره د قراردادونــو د عمــيل کولــو پــه اړه پــه 

معلوماتــو پــورې اړه لــري چــې زیاتــره وخــت پــه  فعالــه یــا Proactive بڼــه خپریــږي. د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو پــه برخــه کــې د ډاډ ورکونــې د ټیــم یــوه 

ســرته موندنــه دا ده، چــې اوســمهال د قــرارداد / پــروژې د پــيل کیــدو پــه اړه هیــڅ ډول معلومــات پــه  فعالــه یــا Proactive بڼــه نــه ډاګیــزه کیــږي؛ او نــه 

هــم تــدارکايت واحدونــه قانونــاً اړ دي چــې دغــه ډېټــا ډاګیــزه کــړي. 

ــت او د  ــنی وضعی ــو اوس ــزه کول ــو د ډاګی ــې د معلومات ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــرڅ ک ــه ت ــې پ ــکوپینګ څېړن ــت د س ــا نوښ ــټیزې روڼتی ــتان د بنس د افغانس

بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د فعالــه )Proactive( ډاګیــزه کولــو لــه رشایطــو رسه د قانــوين چــوکاټ  تطابــق ارزولــی. د دې ترڅنــګ، د 

افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو الرښــود ترتیــب شــوی، چــې تــدارکايت ادارو تــه پــه فعالــه ))Proactive او انفعــايل یــا 

 Reactive بڼــه د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو پــه اړه تفصیــيل الرښــوونې لــري. دغــه الرښــود د ډاډ ورکونــې د ټیــم د کار لپــاره د معلوماتــو ډاګیــزه کولــو د 

ــود.  کچــې او کــره وايل د ارزونــې لپــاره د بنســټ حیثیــت درل

 

2. 3 د پروژې په کچه د ډاډ ورکونې موخې

د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت اصــوالً پــه عامــه زیربنايــي پــروژو کــې د روڼتیــا  د راوســتو پــه اړه دی پــه داســې توګــه چــې پــه لنډمهــال کــې تصمیــم نیونکــي 

حســاب ورکونکــي يش او پــه اوږد مهــال کــې د تدارکاتــو غــوره کړنــې بنســټیزې يش. د معلوماتــو غــوره جریــان نــه یــوازی لــه تــدارکايت ادارو رسه د هغــوي 

د خپلــو اجرآتــو پــه ښــه وايل کــې مرســته کــوي بلکــې د دې ترڅنــګ باخــربه ښــاروندان او ځــواب ویونکــي عامــه بنســټونه کولــی يش دايس اصالحاتــو 

تــه الره هــواره کــړي چــې ناســم مدیریــت، نــا اقتصادیــت، اداري فســاد او د نیمګــړو زیربنــاوو لــه لــورې خلکــو تــه متوجــه ګواښــونه راکــم کــړي. 

دافغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت درې مرکــزي ځانګــړين دي چــې د عامــه زیربنايــي پــروژو پــه تــررسه کولــو کــې د روڼتیــا او حســاب ورکونــې لپــاره 

یــو نړیــوال معیــار رامینځتــه کــوي. دغــه معیــار انعطــاف منونکــی دی او پــه بیالبیلــو ســیايس، اقتصــادي، قانــوين او ټولنیــزو رشایطــو کــې د تطبیــق وړ 

دی. د افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د نوښــت دغــه درې مرکــزي ځانګړنــې پــه النــدې ډول دي : 

ــې د  ــه چ ــه څرنګ ــوي. لک ــا زیات ــه الرې روڼتی ــو ل ــزه کول ــا ډاګی ــروژو د ډېټ ــي پ ــه زیربناي ــت د عام ــا نوښ ــټیزې روڼتی ــول: د بنس ــزه ک ــو ډاګی د معلومات  .1  

بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د زیربنايــي ډېټــا پــه ســټنډرډ کــې تعییــن شــوي، د پــروژې د ژونــد  پــه بیالبیلــو مهمــو پړاوونــو کــې څلویښــت قلمــه ډېټــا ډاګیــزه 

ــو ډاګیــزه کیــدو داســې پروســې رامینځتــه کــوي چــې د تطبیــق وړ وي، پایښــت  ــو مــيل پروګــرام د عامــه بیــخ بنــاوو د معلومات ــه پــای کــې، ی کیــږي. پ

ــر کچــې عمــيل يش.  ــام وړ ت ــاور وړ او پ ــه د ب ــر څــو وکولــی يش دغــه معیارون ــرې وي ت ــي رشایطــو رسه براب ــه ځاي لرونکــي وي او ل

ــې  ــې پروس ــې د دغ ــه دودوي. د ډاډ ورکون ــاب ورکون ــه الرې حس ــې ل ــې کتن ــا د خپلواک ــوې ډېټ ــزه ش ــت د ډاګی ــا نوښ ــټیزې روڼتی ــه: د بنس ډاډ ورکون  .2  

لــه الرې، د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت تخنیکــي ډېټــا تــه اعتبــار ورکــوي، پــه ســاده ژبــه یــې تفســیروي او د اندیښــنې وړ ســتونزې پــه ګوتــه کــوي. دغــه 

ــوړوي.  ــاس ج ــاره اس ــاب لپ ــاب کت ــو رسه د حس ــم نیوونک ــه تصی ــوه يش او ل ــتونزو پ ــو س ــه مهم ــې پ ــوي چ ــته ک ــو رسه مرس ــو ونډوال ــه ټول ــات ل معلوم

د ګڼــو ونډوالــو کاري ډلــه: د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت پــه هــر هیــواد کــې د ګڼــو ونډوالــو د ډلــې لــه لــورې چــې د حکومــت، خصــويص ســکټور او مــدين   .3  

ټولنــو لــه اســتازو تشــکیل وي، رهــربي کیــږي. د یــو ناپېیــيل فــورم پــه رامینځتــه کولــو رسه، د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت لــه مهمــو لوبغــاړو رسه مرســته کــوي 

چــې ګــډې موخــې تعقیــب کــړي تــر څــو پــه عامــه زیربنــاوو کــې د پانګــې اچونــې ارزښــت، اقتصادیــت او اغیزمنتیــا لــوړه يش. 
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دا راپــور چــې د ګڼــو ونډوالــو د ډلــې پــه الرښــوونه پیــل شــوی، بنســټیز مترکــز یــې د ډاډ ورکونــې پــه پروســې دی خــو د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو د 

پروســې پــه ارزونــې پیــل شــوې. رسه لــه دې چــې د معلوماتــو پــه ډاګیــزه کولــو کــې نیمګړتیــاوې تــر ســرتګو شــوي، خــو تــدارکايت ادارو تــه دا فرصــت 

ورکــړل شــوی، چــې د تحلیــل پــه موخــه ال نــوره ډېټــا د ډاډ ورکونــې ټیــم پــه واک کــې ورکــړي.  

2. 4 ټاکل شوې پروژې 

پــه لومړیــو کــې د لومــړي پــړاو لپــاره شــل زیربنايــي پــروژې وړاندیــز شــوې وې، خــو د مــايل محدودیتونــو لــه املــه دغــه شــمیر د ګڼــو ونډوالــو د ډلــې لــه 

لــورې اتــو تــه راښــکته شــوې12. د دغــو اتــو ټــاکل شــوو پــروژو لــه ډلــې: 

• درې پروژې په ټولګټو وزارت پورې اړه لري؛	

• درې پروژې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا په زوارت پورې اړه لري؛ 	

• دوه نورې پروژې د اوبو او انرژۍ په وزارت پورې اړه لري. 	

دغه پروژې ځکه ټاکل شوې وې تر څو د فرعي سکټورونو، د زیربناء ډول، د پروژې سایز او د متویل رسچینې له اړخه تنوع تضمین يش. 

د دغو اتو پروژو ځایونه په الندې نقشه کې او جزئیات یې په جدول )۱( کې خالصه شوي 

 

 : د پروژو د ځایونو نقشه1 شکل
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۳ د معلوماتو ډاګیزه کول

۳. ۱ د هرې پروژې په اړه د ډاګیزه شوو معلوماتو لنډیز

د ډاډ ورکونــې ټیــم د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو لــه چــوکاټ رسه ســم د تــدارکايت ادارو لــه لــورې د اتــو ټــاکل شــوو پــروژو 

 )Proactive( ډاګیــزه شــوي معلومــات وڅېــړل. د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو چــوکاټ درې جــال پروســې لــري: د معلوماتــو فعالــه

ډاګیــزه کــول، لــه ونډوالــو رسه اړیکــې او د معلوماتــو انفعــايل یــا  Reactiveډاګیــزه کــول. 

د ډاډ ورکونــې د ټیــم تــر معــريف او د ګڼــو ونډوالــو ډلــې تــه د خپــل پیلنــي راپــور تــر وړانــدې کولــو وروســته، یــاد ټیــم د ډاګیــزه شــوو معلوماتــو راټولــول 

پیــل کــړل. د ډاډ ورکونــې ټیــم دغــه پروســه پــه لومــړي رس کــې د تــدارکايت ادارو د ویبپاڼــو او پرلیکــه )انالیــن( رسچینــو لــه کتلــو څخــه د هغــو معلوماتــو 

د راټولولــو پروســه پیــل کــړه چــې پــه فعالــه )Proactive( بڼــه ډاګیــز شــوي وو. پــه پایلــه کــې، د ډاډ ورکونــې ټیــم دا وموندلــه چــې تــدارکايت ادارو زیاتــره 

هغــه معلومــات نــه دي ډاګیــزه کــړي چــې د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو الرښــود یــې غوښــتنه کــوي او پــه ځینــو حاالتــو کــې 

آن د هغــو معلوماتــو ډاګیــزه کــول هــم لــه پامــه غورځــول شــوي چــې نافــذه قوانیــن یــې غوښــتنه کــوي. پــه ځانګــړي توګــه د ټــاکل شــوو درې پــروژو 

تــدارکايت ادارو د پــروژو او د قراردادونــو د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو لپــاره بشــپړې، عامــو وګــړو تــه د الرسيس وړ او لــه کاریدونکــو رسه دوســتانه ویبپاڼــې 

او د بنــدو پــروژو لپــاره ډیټابیســونه نــه درلــودل. د تــدارکايت ادارو اوســنۍ ویبپاڼــې پــه خــورا کمــزوري حالــت کــې دي چــې د پــروژو، تدارکاتــو، اعالنونــو 

او تــازه راپورونــو پــه اړه ډیــر محــدود معلومــات پــه کــې د الرسيس وړ دي. لــه بلــه اړخــه، د تدارکاتــو د مــيل ادارې )NPA(  ویبپاڼــه چــې لــه ۲۰۱۵ کال 

راهیــي فعالــه ده او د پخوانیــو رامینځتــه شــوو تــدارکايت ادارو لکــه د تــدارکايت پالیســۍ واحــد )PPU(، د قراردادونــو د مدیریــت دفرتونــو)CMO( او د 

افغانســتان د بیارغونــې او پرمختیــا خدمتونــو )ARDS( د ویبپاڼــو ځــای یــې نیولــی. د تدارکاتــو د مــيل ادارې )NPA( ویبپاڼــه هــم لــه پورتنیــو ســتونزو 

 )NPA( رسه مــخ ده خــو تــر ټولــو ســرته ســتونزه یــې دا ده، چــې د هغــو پــروژو پــه اړه معلومــات پــه کــې نــه دي شــامل شــوي، چــې د تدارکاتــو مــيل ادارې

لــه تاســیس څخــه وړانــدې پیــل شــوي او یــا پــای تــه رســیديل. 

تــدارکايت ادارو دا دعــوه درلــوده، چــې دوي د تدارکاتــو د قانــون لــه غوښــتنې رسه ســم لــږ تــر لــږه داوطلبــې تــه د رابلنــې او د قــرارداد د ګټلــو د پریکــړې 

خربتیــا پــه اړه معلومــات ډاګیــزه کــړي. خــو د ډاډ ورکونــې ټیــم تــه دا خــورا ګرانــه وه، چــې دغــو معلوماتــو تــه الرسســی ولــري ځکــه چــې دغــه معلومــات 

د قــرارد د الســلکېدو او د داوطلبــۍ د پروســې تــر بشــپړیدو وروســته د تــدارکايت ادارو لــه ویبپاڼــو څخــه لیــرې کیــږي. لــه همــدې املــه، د ډاډ ورکونــې 

ټیــم اړ شــو چــې لــه تــدارکايت ادارو څخــه پــه انفعــايل یــا  Reactiveبڼــه د معلوماتــو ډاګیــزه کــول وغــواړي تــر څــو تــدارکايت ادارې موجــود معلومــات د 

ډاډ ورکونــې د ټیــم پــه واک کــې د تحلیــل لپــاره ورکــړي او د معلوماتــو د  فعالــه ) Proactive( ډاګیــزه کولــو پــه اړه یــوه موندنــه ولــري. 

د ډاډ ورکونــې ټیــم، د ارزونــې پــه پروســه کــې، پــه ټولیــزه توګــه د ټولــو ټــاکل شــوو پــروژو پــه اړه شــاوخوا ۱۴۰۰ د پــروژې اړونــده ســندونو او مراســالتو 

ــا  Reactive بڼــه ډاګیــزه شــوي وو. د ســندونو دغــه شــمېر د افغانســتان د بنســټیزې  تــه الرسســی درلــود، چــې پــه  فعالــه ) )Proactive او انفعــايل ی

روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو لــه غوښــتنو رسه ســم د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو د اړونــدوايل او ډاګیــزه کیــدو کچــه نــه ښــيي بلکــې یواځــې 

د دې څرګندونــه کــوي، چــې د ارزونــې پــه پروســه کــې د ډاډ ورکونــې د ټیــم لــه لــورې څومــره ســندونه راټــول او څیــړل شــوي. دغــه شــمېر ســندونو تــه 

الرسســی زیاتــو هڅــو او اوږد وخــت تــه اړتیــا لــري. د ډاډ ورکونــې ټیــم د ګڼــو ونډوالــو د ډلــې مــرش لــه لــورې د رســمي لیــک پــه درلودلــو او د افغانســتان 

د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت او تــدارکايت ادارو ترمینــځ د هوکــړه لیــک د الســلیک لــه املــه پــه اســتثنايي حالــت کــې وه. آن پــه دې حالــت کــې هــم، لــه 

هــرې تــدارکايت ادارې څخــه د دغــو اســنادو ترالســه کولــو پــه منځنــۍ توګــه تــر یــوې میاشــتې زیــات وخــت ونیــو. 

النــدې جــدول پــه هــره پــروژه کــې د ډاګیــزه شــوو ســندونو شــمېر ښــيي او یــو الســوند )ســند( یــوه او یــا لــه یــوې زیاتــې پاڼــې تــه ویــل کیــږي، چــې د یــو 

واحــد هــدف لپــاره جــوړه شــوې وي لکــه د داوطلبــۍ یــو مخیــز اعــالن او یــا قــرارداد چــې لــه یــوې زیاتــې پاڼــې لــري.

جدول  2: په هره پروژه کې د ډاګیزه شوو السوندونو شمیر

 د السوندونو شمیر د السوندونو شمیر د پروژې د کوډ شمیرد پروژې نوم 

AFG/42001119>300د دويش - پلخمري د سړک پروژه 

AFG/4203351198دکابل - لوګر د سړک پروژه 

AFG/4203379114د کندهار د هوايي ډګر د سړک پروژه 

د ورس د کلیوايل سیمې د سړک پروژه 
RRD/WB/ARAP/CHL/BMN/036/

C2/001
890

د سالنګ د پلچکونو، استنادي دیوال او سړک پروژه 
RRD/WB/ARAP/KBL/PRN/055/

C2/001
7105

د خواجه بناء له کيل څخه د احسان خلیفه چال تر ولسوالۍ د سړک پروژه 
RRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/080/

C1/001
7200

AFG/41006618296د کامل خان بند پروژه 

AFG/410257595د قره هندو کيل د  ډبرین استنادي دیوال پروژه 

د تدارکايت ادارو له لورې د ټولو ټاکل شوو پروژو لپاره په ډاګیزه شوو معلوماتو کې الندې اسناد شامل دي. 
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جدول  3: د ډاګیزه شوو معلوماتو لنډیز

هغه اسناد چې په انفعايل یا  Reactiveبڼه ډاګیزه شوي هغه السوندونه چې په  فعاله  )Proactive( بڼه ډاګیزه شوي

 EOI او ،RFQ ،RFP تخنیکي انجنیري السوندونه د داوطلبۍ السوندونه لکه رشطنامه

د پروژې د پرمختګ )پیرشفت( راپورونه د قرارداد د ګټلو خربتیا 

د پیسو د ورړکې ریکارډونه 

د پروژې اداري السوندونه او مراسالت 

۳. ۲د ډاګیزه شوو معلوماتو بشپړتیا 

د ډاډ ورکونــې د ټیــم موندنــې ښــيي چــې د ټاکلــو پــروژو پــه اړه د معلوماتــو ډاګیــزه کــول بشــپړ نــه دي او د افغانســتان د روڼتیــا نوښــت بنســټیز ســکټور د 

معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو د الرښــود د ډېټــا د معیــاري اقالمــو یــوازی محــدود شــمیر یــې پــه  فعالــه  )Proactive( بڼــه ډاګیــزه شــوي. تــدارکايت ادارې عمومــآ 

د تدارکاتــو اعــالن، د قــرارداد د ګټلــو پریکــړه او د داوطلبــۍ د ګټونکــي معلومــات ډاګیــزه کــوي، چــې  د افغانســتان د تدارکاتــو قانــون یــې ایجــاب کــوي. 

د دې لپــاره چــې د ډاډ ورکونــې ټیــم ډاګیــزه شــوو معلوماتــو تــه اعتبــار ورکــړي د معلوماتــو د انفعــايل یــا  Reactive ډاګیــزه کــول او د تــدارکايت ادارو لــه 

لــورې د ډاډ ورکونــې  ټیــم تــه د ګڼــو ونډوالــو د ډلــې او اړونــده تــدارکايت ادارې ترمینــځ د الســلیک شــوي هوکــړه لیــک پــه رڼــا کــې د معلوماتــو ورکــول 

خــورا اړیــن وه. پــه انفعــايل یــا  Reactive بڼــه د معلوماتــو ډاګیــزه کولــو هــم ځینــې ســتونزې درلــودې. د دغــو ســتونزو زیاتــه برخــه د معلوماتــو د ســمې 

دوســیه بنــدۍ او د مدیریــت د معلوماتــو د سیســټم )MIS( د نشــتوايل لــه املــه وې. الســوندونه او معلومــات پــه ســمه او خونــدي توګــه نــه ارشــیف کیــږي. 

پــه زیاتــرو فایلونــو او دوســیو پــه ســمه توګــه نښــې او لیبلونــه نــه دي لګــول شــوي تــر څــو د کاروونکــو لپــاره د اړتیــا وړ معلوماتــو پیــدا کــول اســان يش. 

پــه تــدارکايت ادارو کــې اداري حافظــه )Organizational memory( خــورا کمــزوري او د ســندونو / ارشــیفونو مدیریــت پــه بشــپړه توګــه ابتدايــي دی. د 

مســؤلو کارکونکــو بدلــون دغــه ناســم مدیریــت ال تشــدید کــړی او معلوماتــو تــه الرسســی یــې ســتونزمن او اوږد کــړی. 

د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو الرښــود  د قــرارداد او پــروژې پــه پړاوونــو کــې پــه  فعالــه  )Proactive( بڼــه د ۶۳ قلمــه 

ډېټــا د ډاګیــزه کیــدو غوښــتنه کــوي. د معلوماتــو  فعالــه Proactive ډاګیــزه کــول هغــه معلومــات تــر پوښــښ النــدې نیــي چــې د پــروژې څښــتنان 

او پېرودونکــې ادارې یــې  د ټولــو مســتحقو پــروژو پــه اړه د پــروژې د کار پــه ځانګــړو پړاوونــو کــې پــه ډاګیــزه کولــو مکلــف دي. معلومــات پــه روښــانه او 

کاریدونکــي بڼــه لــه یــوې ډلــه اییــزې رســنۍ لــه الرې خپریــږي، چــې پرانیســتې او ډیــرو ونډوالــو تــه د الرسيس وړ وي. 13 تــدارکايت ادارې یــوازې هغــه 

معلومــات ډاګیــزه کــوي، چــې د تدارکاتــو او د قــرارداد د ورکــړې پــه پــړاو پــورې اړه لــري. 

جدول  4: د معلوماتو د  فعاله ) Proactive(  ډاګیزه کولو لپاره د ډېټا معیاري اقالم14  

 د پروژې معلومات

د پروژې د بشپړتیا په پای کې د پروژې د تشخیص او تیارولو د پړاو په پای کې 

د معلوماتو د ډاګیزه کولو نیټه . 1

د پروژې د ټاکلو میتودونه ) حکومت پروژه څنګه رامینځته کړې( . 2

سکټور، فرعي سکټور . 3

د پروژې نوم . 4

د پروژې موقعیت . 5

د پروژې مقصد . 6

د پروژې کاري ساحه ) مهم محصوالت( . 7

پر چاپیرال یې اغیزې ) که د تطبیق وړ وي( . 8

پر ځمکې او میشتیدنې یې اغیزې ) که د تطبیق وړ وي( . 9

د متویل رسچینې . 10

د پروژې د بودجې د تصویب نیټه . 11

د پروژې اټکلیز ارزښت . 12

د اړیکو جزئیات . 13

د معلوماتو د ډاګیزه کولو نیټه . 1

د پروژې نوم . 2

پیرودونکي اداره . 3

د پروژې  لګښت . 4

د بشپړتیا نیټه . 5

د بشپړیدو پر مهال یې کاري ساحه . 6

د تفتیش او ارزونې د راپور ریفرینس . 7

د خوندیتوب ترتیبات ) پیښې او مرګونه( . 8

د اړیکو جزئیات . 9

 P.1, CoST Guidance Note: 6  13

14  مخ. ۷، د افغانستان بنسټیزې روڼتیا نوښت د ډاګیزه کولو الرښود 
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 د قرارداد معلومات

د قرارداد د عميل کیدو په هرو شپږو میاشتو کې د تدارکاتو / قرارداد د ورکړې د پړاو پاي 

د معلوماتو د ډاګیزه کولو نیټه . 1

د قرارداد نوم . 2

پیرودونکي اداره . 3

د تدارکاتو کړنالره ) د تدارکاتو عمومي ګامونه( . 4

د قرارداد ډول . 5

د قرارداد د تضمین ډول او مبلغ . 6

په داوطلبۍ کې د ګډون کونکو رشکتونو شمیر . 7

قراردادي رشکت ) ګټونکی( . 8

تخمیني لګښت . 9

د قرارداد قیمت ) په افغانیو( . 10

د پروژې / تدارکاتو د اعالن نیټه . 11

د قرارداد د ورکړې نیټه . 12

د قرارداد کاري ساحه . 13

د قرارداد د پیل نیټه او موده . 14

د تدارکاتو د اعالن لپاره کاریدونکې رسنۍ . 15

دویم ځل داوطلبي : نیټه او دلیل . 16

د اړیکو جزئیات . 17

د معلوماتو د ډاګیزه کولو نیټه . 1

د قرارداد نوم . 2

پیرودونکې اداره . 3

قراردادي / مشوره ورکونکی . 4

د قرارداد د پیل نیټه . 5

د قرارداد موده . 6

د قرارداد اصيل بیه . 7

د قرارداد د فزیکي پرمختګ حالت )٪( . 8

د پروژې د اجزاوو ترشیح . 9

د قرارداد په کاري ساحه کې بدلون او دالیل یې . 10

ټولټال اغیزمن شوي تادیات . 11

د قرارداد د فسخ کولو جزئیات که د عميل کیدو وړ وي . 12

جنجايل  مسالې او د هغې وضعیت . 13

د خوندیتوب ترتیبات ) پیښې او مرګونه( . 14

د اړیکو جزئیات . 15

د قرارداد بشپړیدل 

د معلوماتو د ډاګیزه کولو نیټه . 1

د قرارداد نوم . 2

پیرودونکې اداره . 3

د قرارداد په بیې کې لوړوالی . 4

د قرارداد په موده کې توپیر . 5

د قرارداد په کاري ساحه کې توپیر . 6

د قیمت د بدلونونو  دالیل . 7

په کاري ساحه او موده کې د بدلونونو دالیل . 8

د اړیکو جزئیات . 9

د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو الرښــود د پــه انفعــايل یــا  Reactive بڼــه د ۲۷ معیــاري اقالمــو د ډاګیــزه کولــو غوښــتنه 

کــوي. پــه انفعــايل بڼــه د معلوماتــو پــه ډاګیــزه کولــو کــې هغــه اضــايف معلومــات شــاملیږي چــې د پــروژې څښــتنان او پیرودونکــې ادارې کولــی يش پــه 

هــر وخــت کــې  هغــه ډاګیــزه کــړي او پــه رشایطــو برابــر د هــر شــخص او ادارې لــه غوښــتنې رسه ســم یــې د هغــوي پــه واک کــې ورکــړي. پــه انفعــايل یــا 

 Reactive بڼــه د معلوماتــو ډاګیــزه کولــو کــې د اضــايف معلوماتــو ډاګیــزه کــول او لــه غوښــتونکې ډلــې رسه یــې پــه کاریدونکــې بڼــه، د الرسيس وړ ځــاي 
کــې او تــر ټاکلــو رشایطــو النــدې رشیکــول شــامل وي. 15

15  مخ. ۱، د الرښود نوټ: ۶
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جدول  5:  په انفعايل یا Reactive بڼه د معلوماتو د ډاګیزه کولو د ډېټا معیاري اقالم16

د پروژې معلومات 

د پروژې بشپړتیا تشخیص او تیاری 

څو کلن پروګرام او بودجه . 1

د پروژې لنډیز یا د امکان پذیرۍ څیړنه . 2
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د ډاډ ورکونــې ټیــم پــه ټاکلــو پــروژو کــې د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو د کچــې د ارزولــو لپــاره د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د ډاګیــزه 

کولــو د الرښــود د ډېټــا د معیــاري اقالمــو پــر بنســټ د انفعــايل یــا  Reactiveاو  فعالــه )Proactive( ډاګیــزه کولــو لپــاره  دوه بیالبیــل چــک لیســټونه جــوړ 

کــړي وو او بیــا یــې لــه دغــو چــک لیســټونو رسه د تــدارکايت ادارو لــه لــورې ډاګیــزه شــوې ډېټــا پرتلــه کــړه. د ډاډ ورکونــې ټیــم دا وموندلــه چــې هیــڅ 

تــدارکايت ادارې د افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د فعالــه  )Proactive( ډاګیــزه کولــو د غوښــتنو  لــه ۵۰٪ څخــه د ډېټــا زیــات اقــالم 

نــه دي ډاګیــزه کــړي. د معلوماتــو پــه  فعالــه )Proactive( ډاګیــزه کولــو کــې د تخــار والیــت د خواجــه بنــاء پــه کيل کــې د کلیــوايل ســړک پــروژې تــر ټولــه 

لــوړه ســلنه )۴۸٪( درلــوده . دغــه پــروژه د ۹ بیالبیلــو ولــي پرمختیايــي شــوراګانو )CDCs( لــه الرې عمــيل کیــږي. همــدا دلیــل وو چــې معلومــات پــه 

اســانۍ رسه د ولســونو لپــاره د الرسيس وړ وه او زیاتــره مهــم معلومــات پــه ځايــي کچــه ډاګیــزه شــوي وه؛ خــو د دغــه ډول پــروژو معلومــات پــه مــيل کچــه 

نــه ډاګیــزه کیــږي. د معلوماتــو پــه  فعالــه یــا Proactive ډاګیــزه کولــو کــې لــه دويش څخــه تــر پلخمــري پــوری د ســړک پــروژې او د ډبریــن اســتنادي 

دیــوال پــروژې تــر ټولــو ټیټــه ســلنه تــر الســه کــړې وه. پــه  فعالــه یــا Proactive ډاګیــزه کیــدو کــې ددغــې ټیټــې ســلنې ترشــا اصــيل دلیــل دا دی چــې  

د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو د ســټنډرډ لــه غوښــتنو رسه ســم د تدارکاتــو او د قــراداد د ورکــړې د پړاونــو پــر مهــال 

د لګښــت د اټــکل، پــه داوطلبــۍ کــې د ګــډون کونکــو رشکتونــو دشــمیر او د دغــو پــروژو د کاري ســاحې پــه ګــډون د ډاټــا ځینــې مهــم ســټنډرډ اقــالم 

پــه عامــه توګــه نــه دي ډاګیــزه کــړي. پــه ټــاکل شــوو پــروژو کــې  پــه  فعالــه یــا Proactive او انفعــايل یــا  Reactiveبڼــه د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو ســلنه 

لــه دغــه معیــار رسه پــه پرتلــه ایــزه توګــه پــه النــدې ډایــاګارم  کــې ښــکل شــوې. 

16  مخ. ۱۵، د افغانستان بنسټیزې روڼتیا نوښت د ډاګیزه کولو الرښود
۱۲
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شکل 2: د معلوماتو د ډاګیزه کولو حقیقي سلنه د بنسټیزې روڼتیا د نوښت د ډېټا د معیاري اقالمو په پرتله

پــه تــدارکايت ادارو کــې د معلوماتــو ډاګیــزه کولــو ارزونــه، د پــروژو پــه کچــه د معلوماتــو د ډاګیــزه کیــدو د څیړنــې ترڅنــګ، د ادارو د کار ترمینــځ د پرتلــې 

یــو چټــک انځــور هــم وړانــدې کــوي. پورتنــی ډیاګــرام د هــرې تــدارکايت ادارې د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو کچــه څرګنــدوي او لکــه څرنګــه چــې پــه دویــم 

شــکل کــې ښــودل شــوي دغــه ســلنې د یــوې تــدارکايت ادارې د ټولــو پــروژو د ډاګیــزه کولــو لــه اوســط څخــه راښــکل شــوي.  لــه تــدارکايت ادارو څخــه 

د اتــو پــروژو پــه اړه د راټولــې شــوې ډاټــا د تحلیــل پــر بنســټ، د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د ټولــو  پــه رس کــې راځــي چــې د ډاټــا د معیــاري 

اقالمــو ۲۹٪ یــې پــه  فعالــه یــا Proactive بڼــه او ۸۰٪ معلومــات یــې د غوښــتنې پــر بنســټ )یپــه انفعــايل یــا  Reactive بڼــه(  ډاګیــزه کــړې. د ټولګټــو 

وزارت پــه  فعالــه یــا Proactive بڼــه د ډاټــا د ســټنډرډ قلمونــو د ۲۵٪ پــه ډاګیــزه کولــو او د غوښــتنې پــر بنســټ د ۶۲٪ معلوماتــو پــه ډاګیــزه کولــو رسه د 

معلوماتــو پــه ډاګیــزه کولــو کــې دریــم ځــای لــري .

شکل 3: د ادارې په کچه د معلوماتو د حقیقي ډاګیزه کولو سلنه

د ډاډ ورکونــې د ټیــم لــه لــورې د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو کچــه د اندیښــنې وړ ښــودل شــوې. زیاتــره تــدارکايت ادارې د اعالنونــو او معلوماتو د ډاګیــزه کولو لپاره 

د اړیکــو او میډیــا لــه خپلــو وســیلو څخــه پــه کار اخیســتنې رسه یــوازې پــه یــوې رســنۍ تکیــه کــوي. معلومــات په بیالبیلو او مشــهورو رســنیو کــې نه خپریــږي. د 

بیلګــې پــه توګــه، د تخــار والیــت پــه چــال ولســوالۍ کــې د کلیــوايل ســړک پــروژه نهــو ولــي پرختیايــي شــوراګانو )CDCs( تــه په نهــو ځایونــو کې ورکړل شــوې 

وه. پــه دغــې پــروژې کــې د معلوماتــو ډاګیــزه کــول یــوازې پــه ځايــي ولســونو اړونــده ټولنیــزو / مذهبــي مرکزونــو لکــه جوماتونــو پــورې تــړيل وه. د دې پــر خــالف 

د قــره هنــدو کيل د ډبریــن اســتنادي دیــوال پــه پــروژه کــې ځايــي ولســونه د پــروژې پــه لومړیــو پړاونــو کــې  تــر ډیــره ناخــربه ســاتل شــوي وو. د قــره هنــدو کيل 

اســتازي د ډاډ ورکونــې ټیــم تــه دا خــربه تاییــد کــړې وه چــې د تدارکاتــو پــه پــړاو کــې ولســونه او د کيل خلــک نــه وه خــرب شــوي او د پــروژې د تیارولــو پرمهــال 
یــې نظرونــه نــه وه اخیســتل شــوي نــو لــه همــدې املــه د ســاختامن تــر پــړاو وروســته دغــه پــروژه  لــه ســرتو ســتونزو رسه مخــه شــوه. 17

17  له خان محمد سره مرکه، د قره هندو کلي استازی 
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 د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له لورې په سالنګ ولسوالۍ کې د سړک د پروژې په اړه لومړنۍ ډېټا ډاګیزه کول

پــه انفعــايل یــا  Reactive بڼــه د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو پــه تــړاو دا خــربه د یادولــو او ســتایلو وړ ده چــې ټولــې تــدارکايت ادارې د غوښــتل شــوو معلوماتــو 

پــه تیارولــو کــې د ډاډ ورکونــې لــه ټیــم رسه همــکاره وې. د اوبــو او انــرژۍ وزارت پــه لومړیــو کــې نــه غوښــتل چــې هیــڅ ډول معلومــات رشیــک کــړي 

ځکــه چــې لــه هغــوي رسه کــوم تفاهملیــک نــه وو الســلیک شــوی. دغــه ســتونزه پــه ســماليس توګــه هغــه مهــال حــل شــوه کلــه چــې د ۲۰۱۸ کال د 

فــربورۍ پــه ۲۵ مــې نیټــې د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت او د اوبــو او انــرژۍ د وزارت ترمینــځ تفاهملیــک الســلیک شــو. د ټولکټــو وزارت هــم 

همــکاره وو خــو معلومــات او الســوندونه یــې ښــه منظــم نــه وه چــې د ډاډ ورکونــې ټیــم تــه یــې  پــه چټکــۍ او اســانۍ رسه غوښــتل شــوو معلوماتــو تــه 

الرسســی ســتونزمن کــړی وو. د کلیــو د پراختیــا او بیــا رغونــې وزارت د ټولــو ترمینــځ ډیــر همــکاره وو او د معلوماتــو د مدیریــت سیســټم او د دوســیه بنــدۍ 

) فایلینــګ( تنظیــم یــې پــه پرتلــه ایــزه توګــه غــوره وو. 

3. 3 د ډاګیزه شوو معلوماتو کره توب 
د پــروژو پــه اړه ډاګیــزه شــوي معلومــات پــه عمومــي توګــه کــره دي. خــو بیــا هــم ځینــې هغــه نیمګړتیــاوې او ســتونزې چــې د ډاډ ورکونــې د ټیــم لــه لــورې 

لیــدل شــوي د ځانګــړو مســایلو او یــا د اندیښــنې د دالیلــو پــه توګــه د دې راپــور پــه راتلونکــې برخــه کــې ترشیــح شــوي. د ډاډ ورکونــې  ټیــم د تــدارکايت 

ادارو لــه لــورې وړانــدې شــوي معلوماتــو د کــره وايل د معلومولــو لپــاره  د معلوماتــو د نــورو رسچینــو لکــه قراردادیانــو او ولســونو څخــه مرســته اخیســتې. 

د دې ترڅنــګ، د حکومتــي ادارو پــر ویبپاڼــو د خپــرو شــوو معلوماتــو د کــره وايل د معلومولــو لپــاره نــور معلومــات لکــه مــيل بودجــه، د تدارکاتــو پــالن، 

کلنــي راپورونــه او خربتیــاوې مطالعــه شــوي. 

3. 4 د معلوماتو جریان 

ــا پــه بلــه وینــا لــه مرکــز څخــه د ســیمه اییــزې کچــې ادارو او ځايــي  د تــدارکايت ادارو او د هغــوي الس النــدې دفرتونــو ترمینــځ د معلوماتــو جریــان ی

ــه  ــا نوښــت پ ــه پراخــه کچــه د افغانســتان بنســټیزې روڼتی ــورې ارزول شــوی. دغــه موضــوع پ ــه ل ــم ل ــې د ټی ــږد  د ډاډ ورکون ــو لی ــه د معلومات خلکــو ت

ســاحوي څیړنــه کــې څیــړل شــوې او پــه څلــورو ســتنو )دولتــي ســکټور، خصــويص ســکټور، مرســتندویانو او د ملګــرو ملتونــو ادارو او مــدين ټولنــې( کــې 

د معلوماتــو د اړتیــا او کارونــې تــر نظرونــو النــدې پــه پراخــه توګــه څیــړل شــوې. د معلوماتــو جریــان پــه دولتــي ســکټور کــې  پــه لــوړه کچــه د اندیښــنې 
وړ دی چیــرې چــې پــه افقــي او عمــودي توګــه د حکومتــي ادارو تــر مینــځ د معلوماتــو رشیکــول خــورا اړیــن دي. 18

همدغــه موضــوع د ټــاکل شــوو پــروژو پــه اړه د ډاډ ورکونــې پــه پروســه کــې هــم رامختــه شــوه. د دويش – پلخمــري ســړک پــه پــروژه کــې د د ټولګټــو د 

والیتــي ریاســت نقــش لــه پامــه غورځــول شــوی وو او دپــروژې مدیریــت نیــغ پــه نیغــه پــه کابــل کــې د ټولګټــو د وزارت د مقــام لــه لــورې تــررسه کیــدو. پــه 

بغــالن والیــت کــې د ټولګټــو د ریاســت یــو چارواکــي مــوږ تــه وویــل چــې د پــروژې د تیارولــو او تدارکاتــو پــه پــړاو کــې د هغــوي ټیــم د ټولګټــو د وزارت لــه 

لــورې پــه دې نــه وو خــرب شــوی چــې څــه مهــال او چــا د پــروژې رسوی تــر رسه کــړې، قــراردادي څــوک وو او چــا یــې نظــارت کــوو. د ټولګټــو ریاســت بیــا 

وروســته کلــه چــې قــراردادي پــه ســاحه کــې کار پیــل کــړ ډیــر محــدود معلومــات ترالســه کــړل او آن د ســاختامين کارونــو پــه پرانیســته کــې یــې ګــډون 

18  مخ. ۵۶، د افغانستان بنسټیزې روڼتیا نوښت سکوپینګ څیړنه 
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نــه درلــود. د دې تــر څنــګ د ټولګټــو وزارت د پــروژې پــه اړه هیــڅ ډول تخنیکــي اســناد نــه وو رشیــک کــړي چــې دغــه کار د ټولګټــو د ریاســت نظــاريت 

نقــش محــدود کــړی. پــه دغــې پــروژې کــې نظــارت کونکــې مشــوريت ادارې نیــغ پــه نیغــه لــه وزارت رسه اړیکــه درلــوده. 19 دغــه ډول ادعــاوې د والیتــي 

ریاســتونو د چارواکــو لــه لــورې د نــورو پــروژو پــه اړه هــم موجــودي دي.   

4 روڼتیا او ډاډ ورکونه 

د ډاډ ورکونــې ټیــم پــه دې برخــه کــې مخکــې تــر دې چــې ټاکلــې پــروژې د وخــت د غځیــدو، دلګښــت د زیاتیــدو او د ودانیــز د کیفیــت د مدیریــت لــه 

اړخــه وارزوي د قــرارداد د عمــيل کولــو او د داوطلبــۍ د مدیریــت پــه پړاونــو کــې ددغــو پــروژو د روڼتیــا ارزونــه کــړې. 

4. 1 د داوطلبۍ مدیریت 

لــه دغــې ارزونــې څخــه ښــکاري چــې ډېــری ټــاکل شــوې پــروژې د داوطلبــۍ مدیریــت لــه بالقــوه اندېښــنو رسه مــخ شــوې دي. پــه یــادو موضوعاتــو کــې 

منصفانــه داوطلبــي، ازاده ســیايل، د قــرارداد ورکولــو پرېکــړې نیونــې، د قراردادونــو څارنــه او مدیریــت شــامل دي، چــې پــر روڼتیــا یــې اغېــز اچولــی دی. 

آن دا چــې پــه ځینــو برخــو کــې د تدارکاتــو قانــون او طرزالعمــل پــه عمــدي یــا غیــر عمــدي توګــه نالیدلــی نیــول شــوی دی.

ــو  ــې او د خدمتون ــرول، توک ــایلو براب ــه د کار د وس ــانه توګ ــه روښ ــوده پ ــۍ م ــوع ده. د داوطلب ــنې وړ موض ــم د اندېښ ــوده ه ــۍ م ــان د داوطلب ــدا ش هم

ــو کــې تعریفــوي.  ــه پړاون ــو پ موضوعــات د تدارکات

خــو پــه ټــاکل شــویو پــروژو کــې د داوطلبــۍ مــوده ډېــره اوږده ده او آن تــر دې چــې پــه ځینــو مــواردو کــې یــوه کال تــه اوږدېــږي. پــه منځنــۍ توګــه د 

داوطلبــۍ ټــاکل شــویو پــروژو زمــاين مــوده د )۹.۷۵( د لســو میاشــتو پــه خــواو شــا کــې ده. د پــروژو د داوطلبــۍ دغــه مــوده یــو ټیــټ حــد ښــيي.

شکل ۴  : د ټاکل شویو پروژو د مودې ښکارنده

19  د ټولګټو ریاست له یو کارکونکي سره مرکه 
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4. ۱. 1  د کامل خان بند د سیالب د کنټرول د درېیم پړاو تدارکات 

د کــامل خــان بنــد پــروژه د افغانســتان پــه جنــوب لویدیــځ کــې د هلمنــد پــر ســیند د نیمــروز والیــت پــه چهــار برجــک ولســوالۍ کــې  پــالن شــوې وه. د 

پــروژې کارونــه د محمــد داود خــان د ولســمرشۍ پــر مهــال ۳۵ کالــه وړانــدې پیــل شــوي وه خــو پــه ۱۹۷۸ کال کــې د نومــوړي تــر مــرګ وروســته ډیــر 

ژر دغــه پــروژه وځنډیــده. پــه ۲۰۱۰ کــې یــو ځــل بیــا پــه دغــې پــروژې  لــه رسه کار  پیــل شــو او لومــړی او دویــم پــړاو یــې پــه ترتیــب رسه پــه ۲۰۱۲ او 
۲۰۱۵ کال کــې بشــپړ شــول. د پــروژې د دریــم پــړاو جــوړول د ۲۰۱۷ کال پــه اپریــل کــې پرانیســتل شــو. 20

د کــامل خــان بنــد د پــروژې د دریــم پــړاو پــه کاري ســاحه کــې لــږ تــر لــږه د ســاحې جــوړول  او د کــامل خــان بنــد، کنټــرول بنــد او پرچــاوه، بریښــنا 

کــوټ، وتــالر )مجــرا( ، د اوبــو لګولــو د پراختیــا پروګــرام او د اوبــو د ذخیــرې عملیــايت پــالن شــامل دي. د پــروژې څښــن د اوبــو او انــرژۍ وزارت دی او 

د پــروژې لګښــت پــه ابتدايــي توګــه  78,035,813.28 امریکايــي ډالــر او د ســاختامن مــوده یــې ۴۲ میاشــتې اټــکل شــوې. د پــروژې بنســټیزې موخــې د 

ناوریــن راوړونکــو ســیالبونو د ګــواښ کنټرولــول، د ۱۵۰۵۰۰ هکتــاره کرنیــزې ځمکــې خړوبــول او د څلــورو توربینونــو پــه مرســته د ۹ میګاواټــو پــه ظرفیــت 

د بریښــنا تولیــدول دي. 

د پــروژې تــدارکات تــر نړیوالــې محــدودې داوطلبــۍ النــدې تــر رسه شــول چــې د ۲۰۱۶ کال د جــون لــه میاشــتې څخــه د ۲۰۱۷ کال تــر مــارچ میاشــتې 

پــورې نــږدې لــس میاشــتې وخــت یــې ونیــوو. د تداکاتــو پــه جریــان کــې ډیــرې ننګونــې او شــکونه را پیــدا شــول چــې ګــڼ شــمیر اندیښــنې یــې راپورتــه 

کــړې. د ډاډورکونــې ټیــم د پــروژې پــه اړه ټولــو هغــو اســناد تــه کتنــه او ځیرنــه کــړې چــې د تــدارکايت ادارې لــه لــورې د هغــوي پــه واک کــې ورکــړل 

شــوي. د ډاډ ورکونــې پــه پروســه کــې د داوطلبــۍ اړونــده یــو شــمیر ســتونزې موجــودې وې. 

تــدارکات د ولســمرش د ۲۰۱۶ کال د جنــورۍ د میاشــتې د۲۵ مــې نیټــې د فرمــان پــر بنســټ پیــل  او څلــورو تنــو کارکونکــو تــه دنــده وســپارل شــوه  

چــې  ترکیــې تــه والړ يش او پــه رشایطــو برابــر رشکتونــه پیــدا کــړي تــر څــو د داوطلبــۍ پــه پروســه کــې برخــه واخــيل. د کمیټــې لــه لــورې ۷ کمپنــۍ 

ونومــول شــوې. د ۷ کمپنیــو د اســنادو تــر کتنــې وروســته، ۵ پــه رشایطــو برابــرې کمپنــۍ وټــاکل شــوې او داوطلبــۍ کــې د ګــډون لپــاره راوبلــل شــوې 

او د داوطلبــۍ الســوندونه د ۲۰۱۶ کال د جــون پــه اوومــه نیټــه خپــاره شــول. پــه پــای کــې ، ۴ کمپنیــو د داوطلبــۍ پــه پروســه کــې ونــډه واخیســته او 

د ۲۰۱۶ کال د جــون پــه ۲۵ مــه نیټــه یــې پروپروزولونــه وســپارل. 

جدول  6: د کامل خان بند په داوطلبۍ کې د نومول شوو رشکتونو نوملړ

د داوطلبۍ حالت هیواد د کمپنۍ نوم شمیره

نه دی شارټ لیسټ ترکیه  GOCAY ساختامين رشکت 1

2EREN INSAAT TIC. VE SAN. LTD STI ونډه یې اخیسته ترکیه

3CEIL OZGUR نه دی شارټ لیسټ ترکیه

4
 PIMTEK Cons. Sarol Project Man and Asia Bana Construction

Company, JV
ونډه یې اخیستې ترکیه او افغانستان 

5YUKSEL and MMC JV ونډه یې اخیستې ترکیه او افغانستان

6
 Duyes Construction Company, Eser Construction Company, and CAN

Construction Company
نه دی شارټ لیسټ ترکیه 

7ZHERSU )ZIIC( ونډه یې اخیستی قزاقستان

د داوطلبــۍ د اســنادو د لومړنــۍ ارزونــې پــر مهــال، د څلــورو رشکتونــو لــه ډلــې د دریــو اســناد یــې د ارزونــې د کمیټــې لــه لــورې د تفصیــيل ارزونــې 

لپــاره د  منلــو وړ وګڼــل شــول. )ZHERSU )ZIIC لــه تفصیــيل ارزونــې څخــه ځکــه وایســتل شــو چــې د داوطلبــۍ اســناد یــې نــه وو الســلیک شــوی او 

کریــډټ الیــن یــې نــه درلــود. د داوطلبــۍ د ارزونــې کمیټــه د دریــو نومانــدو کمپنیــو د اســنادو  لــه ارزونــې څخــه دې پایلــې تــه ورســیده چــې تــر ټولــو 

د ټیتــې بیــې درلودونکــی نومانــد رشکــت چــې د Asia Bana, PIMTEK او SAROL JV وو د پــروژې د ګټونکــي پــه توګــه اعــالن کــړي.  

جدول  7: د کامل خان بند لپاره د نوماندانو او د داوطلبیو د بیو نوملړ
 شمیره /

درجه
 د ارزول شوې داوطلبۍ بیه هیواد داوطلب نوماند

1Asia Bana, PIMTEK and SAROL JV 78,777,387.13 امریکايي ډالر ترکیه او افغانستان 

2EREN INSAAT & New Paiman JV83,264,569.24 امریکايي ډالر ترکیه او افغانستان 

3YUKSEL 94,301,303.00 امریکايي ډالرترکیه او افغانستان 

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

د ارزونــې پــه اوږدو کــې د داوطلبــۍ پــه ټولــو اســنادو  کــې نیمګړتیــاوې مونــدل شــوې وې. د YUKSEL د داوطلبــۍ اســناد د النــدې دالیلــو لــه املــه 
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ځــواب ویونکــې نــه وه: د داوطلبــۍ د اســنادو  د ســپارلو پرمهــال د کریډیــټ الیــن د اعتبــار وړ نــه وو، مــايل موقــف یــې پــه تیــرو دریــو کلونــو کــې ګټــه 

ــه وه او د مشــورې ورکونکــې ادارې د کارکونکــو تحصیــيل  ــه ن ــه ویــل شــو، اړونــده تجرب نــه ښــودله، د تفتیــش د اســنادو پــه اړه پوښــتنو تــه ځــواب و ن

اســناد نــه وو وړانــدې شــوي. د EREN او نــوي پیــامن JV داوطلبــۍ هــم نیمګړتیــاوې درلــودې: EREN د ځانګــړي رشکــت پــه توګــه پــه رشایطــو برابــر ګڼــل 

شــوی وو پــه داســې حــال کــې چــې لــه نــوي پیــامن ســاختامين رشکــت رسه یــې پــه ګــډه پــه داوطلبــۍ کــې برخــه اخیســتې وه. پــه  BoQ کــې حســايب 

تیروتنــې وې چــې لــه اصــالح کولــو رسه یــې د داوطلبــۍ بیــه لــوړه شــوه او کمپنــۍ اصــالح شــوې بیــه و نــه منلــه. د داوطلبــۍ د بلنــې  د ۳۱.۲ مــادې 

پــر بنســټ، کــه یــو داوطلــب د تېروتنــو اصــالح و نــه منــي،  داوطلبــي یــې ردیــږي. د ایریــن مــايل موقــف پــه تیــرو دریــو کلونــو کــې ګټــه نــه ښــودله. پــه 

پــای کــې ګټونکــې داوطلــب، د اړونــده تجربــې د رشایطــو تــر برخــې النــدې، داوطلــب رشکــت  د ورتــه پــروژو د بشــپړیدو تصدیقونــه وړانــدې کــړي وو خــو 

د کمیټــې لــه لــورې د انټرنیټــي پلټنــو پــه جریــان کــې  د دغــو پــروژو پــه اړه هیــڅ نښــه و نــه موندلــه.  

د یادولــو وړ ده چــې پورتنــي معلومــات د داوطلبــۍ د ارزونــې لــه راپــور څخــه اقتبــاس شــوي، او دا چــې د پروپــوزل اســناد د تــدارکايت ادارو لــه لــورې 

د ډاډ ورکونــې د ټیــم پــه واک نــه وو ورکــړل شــوي د  ډاډورکونــې ټیــم ونشــو کــړی چــې د داوطلبــۍ اســناد ووینــي او د ارزونــې لــه راپــور رسه یــې پرتلــه 

کــړي.  

د داوطلبۍ د مدیریت د پروسې په اړه د ډاډ ورکونې ټیم موندنو ځینې شکونه او اندیښنې راپورته کړي چې په الندې توګه دي: 

د کــامل خــان بنــد د پــروژې د تدارکاتــو لپــاره د محــدود رقابــت نړیوالــې داوطلبــۍ ) LICB( لــه میتــود څخــه کار اخیســتل شــوی وو کــه څــه هــم د اوبــو . 1

او بریښــنا وزارت د تدارکاتــو مــيل  کمیســیون تــه  لــه واحــدې رسچینــې څخــه، دمحــدود رقابــت او ازادې نړیوالــې داوطلبــۍ وړاندیــز کــړی وو. د محــدود 

رقابــت نړیوالــې داوطلبــۍ لــه میتــود څخــه د کار اخیســتنې پریکــړه د تدارکاتــو د مــيل کمیســیون پــه ۵۲ مــه ناســته، ۲۰۲۱ مصوبــې د ۲۰۱۶ کال د 

مــې د میاشــتې پــه ۲۸ مــه نیټــه شــوې وه. 

د تدارکاتــو د مقــررې، د ۲۱ مــې قاعــدې د لومــړې فقــرې پــر بنســټ، د محــدودې داوطلبــۍ میتــود پــه النــدې دوه حالتونــو کــې مجــاز دی: ۱( کلــه چــې دا پــه 

ګوتــه يش چــې تــدارکات یــوازې د محــدودو رسچینــو لــه لــورې وړانــدي کیــدی يش )زیــات نــه زیــات ۵ رسچینــو(، ۲( پــه غیــر مرتقبــه حاالتــو یــا د تدارکاتــو پــه 

پروســه کــې د ځنــډ، افــالس او یــا هــم د ادارې لــه لــورې د ســمې پــالن جوړونــې دنشــتوايل لــه املــه  او پــه هغــه وخــت کــې کلــه چــې د پراینیســتې داوطلبــۍ 

د پروســې مخــې تــه وړل عمــيل نــه وي21. 

د تدارکاتــو د مــيل کمېســیون د مصوبــې پــه ســند کــې د هغــو دالیلــو پــه اړه بحــث نــه دی شــوی چــې ولــې د محــدود رقابــت نړیوالــې داوطلبــۍ لــه مېتــود څخــه 

کار اخیســتل شــوی او ولــې د تدارکاتــو د مــيل کمېســیون لــه لــورې د ازاد رقابــت نړیوالــې داوطلبــۍ مېتــود پــه پــام کــې نــه دی نیولــی شــی چــې پــه دغــه 

مېتــود رسه د رقابــت کچــه لوړیــږي او لــه هــر هیــواد څخــه زیاتــو کمپنیــو تــه پــه داوطلبــۍ کــې د ونــډې اخیســتنې فرصــت ورکــول کیــږي. د محــدود رقابــت 

نړیوالــې داوطلبــۍ لــه مېتــود څخــه کار اخیســتل د شــک وړ دي. 

د ولســمرشۍ مقــام د ۲۱۵۵ حکــم، جنــوری ۲۵، ۲۰۱۶ نیټــې پــر بنســټ، څلــور کارکونکــي ترکیــې تــه د تــګ لپــاره ټــاکل شــوي وو تــر څــو د کــامل . 2

خــان بنــد د پــروژې د داوطلبــۍ پــه پروســه کــې د ونــډې اخیســتلو لپــاره پــه رشایطــو برابــرې کمپنــۍ پیــدا کــړي. پــه پایلــه کــې، دغــې کمیټــې ۷ کمپنــۍ 

وټاکلــې چــې ۶ یــې لــه ترکیــې او ۱ یــې لــه قزاقســتان څخــه وه او د نومــول شــوو کمپنیــو لــه لومړنیــو اســنادو تــر کتنــې وروســته، ۵ پــه رشایطــو برابــرې کمپنــۍ 

وټــاکل شــوې او د داوطلبــۍ پروســې تــه راوبلــل شــوې. 

د تدارکاتــو د مقــررې د ۲۱ مــې قاعــدې د ۶ مــې فقــرې پــر بنســټ، )د تدارکاتــو لپــاره د محــدود رقابــت د نړیوالــې داوطلبــۍ څخــه د کار اخیســتنې پــه حالــت 

کــې، اداره مســؤلیت لــري چــې لــه بیالبیلــو هیوادونــو څخــه پــه رشایطــو برابــرې کمپنــۍ شــارټ لیســټ کــړي  خــو لــه یــو هیــواد څخــه دوه نومانــدې کمپنــۍ  
پــه داوطلبــۍ کــې د ګــډون لپــاره نــي رابلــل کیــدی.(22 

دلتــه پوښــتنه راوالړیــږي چــې پــه رشایطــو د برابــرو کمپنیــو د موندلــو لپــاره ولــې ترکیــې تــه مخــه شــوې وه او ولــې زیاتــره نومــول شــوې کمپنــۍ ترکــي وې. د 

دې تــر څنــګ دا هــم روښــانه نــه ده چــې ولــې  د محــدود رقابــت د نړیوالــې داوطلبــۍ مېتــود د دغــې پــروژې لپــاره ټــاکل شــوی وو ځکــه چــې دغــه ېیتــود د 

داوطلبانــو شــمېر محــدودوي او د ســیالۍ کچــه اغېزمنــوي.  

د تدارکاتــو د مــيل کمیســیون ۵۲ مــې ناســتې ، مــې ۲۸، ۲۰۱۷ نیټــې،  ۱۰۲۰ شــمیرې مصوبــې د اوبــو او بريښــنا وزارت تــه الرښــوونه کــړې چــې . 3

یــوه مشــوريت کمپنــۍ د کــامل خــان بنــد د پــروژې د عمــيل کیــدو څخــه د څــار لپــاره وګــامري. 

د اوبــو او بریښــنا وزارت د اپریــل ۱۵، ۲۰۱۷ نیټــې، ۲۲/۳۹ شــمیرې مکتــوب د غوښــتنې  پــه ځــواب کــې د مالیــې وزارت د بودجــې د ریاســت  د مــې ۹، ۲۰۱۷ 

نیټــې، د ۹۳۹۴ شــمیرې مکتــوب پــر بنســټ د پــروژې د پــيل کیــدو د مدیریــت او څــار څانګــې د رامینځتــه کیــدو لپــاره بودجــه ځانګــړې کــړې وه. 

ــو او بریښــنا وزارت د پــروژې پلــې کیــدو د څارنــې لپــاره د مشــوريت کمپنــۍ ګامرلــو پــه برخــه کــې د  تدارکاتــو د مــيل کمېســیون  دايس بریښــي چــې د اوب

پریکــړه نــه ده عمــيل کــړې. وزارت پــه وزارتخانــې کــې دننــه د مدیریــت او څــار واحــد رامینځتــه کــړ پــه داســې حــال کــې چــې د دغــه ډول لــه ننګونــو ډکــې 

پــروژې لپــاره د څــار د  پیــاوړې مشــوريت کمپنــۍ چــې پــه نړیوالــې کچــې د تجربــې درلودونکــې وي، موجودیــت خــورا اړیــن دی. دا چــې د اوبــو او بریښــنا 

وزارت ولــې د تدارکاتــو د مــيل کمېســیون الرښــوونه پــه پــام کــې نــه ده نیولــې، دلیــل یــې روښــانه نــه دی او د ډاډ ورکونــې ټیــم پــه دې و نــه توانیــد چــې پــه دې 

اړه  د تــدارکايت ادارې ځــواب تــر الســه کــړي. 

د اوبــو او بریښــنا وزارت لــه لــورې د قــرارداد د ورکــړې تــر پریکــړې وروســته، دویمــې درجــې داوطلــب EREN INSAAT & New Paiman JV(( خپــل . 4

ــوه ورځ وړانــدې  د قــرارداد د ورکــړې د پریکــړې او ګټونکــي  ــوازې ی ــه رخصتیــو ی ــه دغــه لیــک کــې یــې د لــوي اخــرت ل اعرتاضیــه لیــک وړانــدې کــړ  چــې پ

۲۱  مه شمیره قاعده، د تدارکاتو مقرره   21

۲۱  مه شمیره قاعده، د تدارکاتو مقرره  22
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داوطلــب د اعــالن پــه اړه اندیښــنه راپورتــه کــړې وه. د تدارکاتــو د مقــررې د ۸۴ مــې قاعــدې پــر بنســټ، د اعــرتاض وخــت د قــرارداد د ورکــړې لــه پریکــړې پیــل 

او تــر اوو ورځــو دوام مومــي. 

د اوبــو او برېښــنا وزارت دغــه کار دهغــو ناراضــو داوطلبانــو لپــاره وخــت محــدودوي چــې غــواړي اعــرتاض وکــړي او دا پــه حقیقــت کــې د ناکامــو داوطلبانــو د 

اعــرتاض د حــق تــر پښــو النــدې کولــو پــه مانــا دی، پــه داســې حــال کــې چــې پــه لــوي اخــرت کــې عمومــا څلــور ورځــې عمومــي رخصتــي وي. 

4. 1 .2 له دويش څخه تر پلخمري پورې د سړک د پروژې تدارکات 

دغــه پــروژه د بغــالن پــه والیــت کــې موقعیــت لــري چــې لــه دويش څخــه پیــل او پــه پلخمــري ښــار)د بغــالن والیــت مرکــز(  کــې پــای مومــي. د ســړک 

اوږدوالــی شــاوخوا ۵۲ کیلومټــره دی چــې د افغانســتان د حلقــوي ســړک یــوه برخــه هــم ده. دغــه ســړک د ټرانزیټــي لویــې الرې پــه نامــه هــم یادیــږي 

چــې د هیــواد پایتخــت د مرکــزي آســیا لــه هیوادونــو لکــه تاجکســتان، ازبکســتان او ترکمنســتان رسه د ســالنګ لــه الرې نښــلوي. 

د افغانســتان اســالمي جمهــوري دولــت لــه دويش څخــه تــر پلخمــري د ســړک د رغولــو لپــاره لــه اســالمي پراختیايــي بانــک څخــه پــور اخیســتی. پــه پــروژه 

کــې دغــه کارونــه شــامل دي: د ســړک د ویجــاړ شــوې قیــر لیــرې کــول، د ســړک د هغــو برخــو جــوړول چــې د ســیالبونو لــه املــه ویجــاړې شــوې وې، پــه 

پلخمــري ښــار کــې د ســړک بیارغــول او پراخــول، د ســړک د جوړښــتونو لکــه پلونــو او پلچکونــو ترمیــم او یــا لــه رسه جــوړول، د قیــر نــوي کــول، پــر ســړک د 

نښــو کــول او د ســړک غــاړې ویالــو ترمیمــول. 

د افغانســتان د بیارغونــې او پراختیایــي خدمتونــو ادارې، د ټولګټــو وزارت )ګامرونکــي( پــه اســتازیتوب د پــروژې د داوطلبــۍ پروســه پرمــخ یــوړه. د پــروژې 

د ســاختامين کارونــو لپــاره داوطلبــي د څــو ځلــو لپــاره تکــرار شــوه او د داوطلبــۍ د اســنادو د ارزونــې راپــور څــو ځلــه تعدیــل شــو چــې پــه پایلــو کــې 

یــې ســرت بدلونونــه راغلــل. د داوطلبــۍ پروســه د لومــړي ځــل لپــاره د ۲۰۰۸ کال پــه اګســت میاشــت کــې او د ۲۰۰۹ کال پــه مــې میاشــت کــې تــررسه 

شــوه. آن پــه لومــړۍ دوره کــې هــم ســاختامين کارونــه یــو وار د دویــم ځــل لپــاره داوطلبــۍ تــه وړانــدې شــول. قــرارداد ورکــړل شــو خــو د قــراردادي لــه 

کار څخــه د نــا رضایتــۍ لــه املــه قــرارداد فســخ او پــه ۲۰۱۲ کال کــې پــروژه بیــا داوطلبــۍ تــه وړانــدې شــوه. 

جدول  8: له دويش څخه تر پلخمري پورې د سړک د ودانیزو کارونو د داوطلبۍ پروسې ته یوه کتنه

دویم ځل داوطلبي ډیسمرب ۲۰۱۱د مې ۲۰۰۸ داوطلبي 

د داوطلبۍ لپاره د بلنې د اعالن نیټه : ۲۰۱۱-۱۱-۱۷د داوطلبۍ لپاره د بلنې لومړی پړاو 

اټکيل لګښت : 18,450,256$ د داوطلبۍ لپاره د بلنې د اعالن نیټه : ۱۹-۰۵-۲۰۰۸

د قرارداد تخمیني موده: ۱۵ میاشتې اټکيل لګښت: $22,649,379

د داوطلبۍ د سپارلو وروستۍ نیټه : ۱۸- ۰۲-  ۲۰۱۲د قرارداد تخمیني موده: ۱۶ میاشتې 

د تدارکاتو میتود: نړیواله رقابتي داوطلبي د داوطلبۍ د سپارلو وروستۍ نیټه : ۰۲ – ۰۷ - ۲۰۰۸

د داوطلبانو شمیر: ۱۰د تدارکاتو میتود: نړیواله رقابتي داوطلبي 

د داوطلبانو شمیر: ۱۵ 

ګټونکــی داوطلــب: اســالم تجــاريت کنسورشــیم لیمیټــد لــه نبــی زاده وردګ 

ســاختامين رشکــت رسه پــه رشاکــت 

ګټونکی داوطلب : غالم رسول محدود املسؤلیت رشکت 

بیاځل داوطلبي نومرب – ۲۰۰۸ 

د داوطلبۍ لپاره د بلنې د اعالن نیټه: ۱۴ – ۱۱ – ۲۰۰۸ 

اټکيل لګښت:$22,649,379   

د قرارداد تخمیني موده: ۱۶ میاشتې

د داوطلبۍ د سپارلو وروستۍ نیټه : ۲۸ – ۱۲ – ۲۰۰۸ 

د تدارکاتو میتود: نړیواله رقابتي داوطلبي

د داوطلبانو شمیر: ۱۰ 

ــت  ــؤلیت رشک ــدود املس ــول مح ــالم رس ــې دغ ــو ک ــه لومړی ــب: پ ــی داوطل ګټونک

سپارښــتنه شــوې وه بیــا د ارزونــې پــه اصــالح شــوي راپــور کــې اکمــل – ک 

محدوداملســؤلیت رشکــت سپارښــتنه شــوې وه او قــرارداد وررسه الســلیک شــوی وو. 

د ارزونې د راپورونو په اړه د ډاډ ورکونې د ټیم لیدنې ځینې جدي نیمګړتیاوې، ناسمې ارزونې او نه توجیه کیدونکې بدلونونه په ګوته  کوي.  

د داوطلبۍ د ارزونې راپور اګسټ ۲۰۰۸ 

 ۱۵ داوطلبانــو پــه داوطلبــۍ کــې ونــډه اخیســته وه چــې لــه ډلــې یــې دوه نــه ځــواب ویونکــي ومونــدل شــول او څوارلــس داوطلبــان د تفصیــيل ازموینــې 	

لپــاره ومنــل شــول. لــه دې ډلــې څخــه یــو داوطلــب  ســعدالله خــان او ورونــو )SKB( وه چــې د ګټــو ټکــر یــې درلــودو ځکــه چــې یــاده کمپنــۍ د همــدې 
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پــروژې د مشــوريت خدمتونــو لپــاره د فرعــي قــراردادي پــه توګــه پــه داوطلبــۍ کــې ګــډون کــړی وو. دا چــې رسه لــه دې چــې دغــه کمپنــۍ نــه ځــواب 

ویونکــې وه خــو بیــا هــم د تفصیــيل ازموینــې لپــاره پرتــه لــه کــوم روښــانه دلیــل څخــه تــر غــور النــدې ونیــول شــوه ځکــه چــې د ګټــو د ټکــر موضــوع پــه 

روښــانه توګــه نــه وه ترشیــح شــوې. 

 	 PRO SIMA INT JV   ــاره د ــرارداد لپ ــو سپارښــتنه شــوې ده. دق ــو داوطلبان ــو برخــو کــې د دوه بیالبیل ــه دوه بیالبیل ــور پ ــاره د راپ ــرارداد د ورکــړې لپ د ق

.Zamrai Ali Ahmadzada Construction Co سپارښــتنه شــوې وه خــو پــه وروســتۍ برخــه کــې د غــالم رســول محــدود املســؤلیت رشکــت سپارښــتنه 

شــوې وه. 

 رسه لــه دې چــې د هیــوادوال ســاختامين رشکــت ځــواب ویونکــی مونــدل شــوی وو خــو د داوطلبــۍ اســنادو یــې د اوســط کلنــي عایــد لــه معیــار رسه برابــر 	

نــه وو چــې ۲۲ ملیونــه امریکايــي ډالــر ټــاکل شــوی وو. د هیــوادوال ســاختامين رشکــت اوســط کلنــی عایــد ۱۴۴۸۰۰۰۰ امریکايــي ډالــر ښــودل شــوی. 

 رسه لــه دې چــې غــالم رســول محــدود املســؤلیت رشکــت هــم د اوســط کلنــي عایــد پــه معیــار برابــر نــه وو خــو ځــواب ویونکــی ګڼــل  شــوی او د قــرارداد د 	

ورکــړې لپــاره یــې سپارښــتنه شــوې. د غــالم رســول محــدود املســؤلیت رشکــت کلنــی اوســط عایــد ۱۶۷۱۶۷۸۶ امریکايــي ډالــر ښــودل شــوی. 

 PRO SIMA په ټولو معیارونو برابر وو خو له هیڅ ښکاره دلیل پرته نه ځواب ویونکی ګڼل شوی. 	

جدول  9: د مې – ۲۰۰۸ په داوطلبۍ کې د داوطلبۍ قیمتونه

د داوطلبۍ ارزول شوې قیمت هیواد داوطلب  شمیره

امریکایي ډالر 23,064,801.66 پاکستان سعد الله خان او ورونه 1

 17,630,880.09امریکایی ډالر تاجکستان افغان – تاجک ساختامين رشکت 2

امریکايي ډالر 18,821,671.45  تاجکستان اکمل – ک ساختامين رشکت 3

 امریکايي ډالر 34,174,949.50  افغانستان هیوادوال ساختامين رشکت 4

5 )ICRC(امریکايي ډالر 16,494,798.50  افغانستان الیاس ویس ساختامين او سړک جوړونې رشکت

امریکايي ډالر 22,664,790.00  پاکستان غالم رسول محدود املسؤلیت رشکت 6

7
 خلیل ساختامين رشکت جاینټ وینچر له افغان – جرمن ساختامين رشکت او ګودامونو 

کمپنۍ رسه 
 امریکايي ډالر 20,600,990.75  افغانستان 

 امریکایي ډالر 21,783,350.00  لبنان / افغانستان  PRO SIMA INT جاینټ وینچر له زمری علی احمدزی ساختامنی رشکت رسه 8

 امریکايي ډالر 36,763,676.00  ایران   اباد ریحان پارس ساختامين رشکت 9

امریکايي ډالر 17,243,160.00  افغانستان شامل پامیر ساختامنی رشکت 10

11Unal Yapi JV MNSC Co. JV Kam امریکايي ډالر 18,869,515.00  ترکیه / افغانستان

12Kazitas JV Fayz Construction Company امریکايي ډالر 39,773,235.22  افغانستان

13Venco Imtiaz Construction Company; امریکايي ډالر 39,773,235.22  افغانستان

امریکايي ډالر 23,489,022.00  افغانستان ارین آسیا ساختامين رشکت 14

15TSCC JV NCC JV AWCC امریکایي ډالر 21,829,050.00  افغانستان

د داوطلبۍ د اسنادو ارزونې اصالح شوی راپور سپټمرب ۲۰۰۸ 

د دې راپور په اړه د ډاډ ورکونې د ټیم کتنې په الندې توګه دي: 

 په لومړنیو ازموینو کې ۶  داوطلبان نه ځواب ویونکي وموندل شول او ۹ داوطلبان د تفصیيل ازموینې لپاره ومنل شول. 	

 د ځینو داوطلبانو ارزول شوي بیې د اګسټ ۲۰۰۸ د ارزونې له راپور رسه توپیر لري. دغه بدلونونه په اصالح شوي راپور کې د اضايف سمونونو له امله دي. 	

 د PRO SIMA د نه ځواب وینې دلیل د تجربې د معیار نه پوره کول ښودل شوی. 	

 د غــالم رســول محــدود املســؤلیت رشکــت کلنــی اوســط عایــد دا ځــل بــدل شــوی او 22636884.56 امریکايــي ډالــر ښــودل شــوی چــې پــه معیــار برابــر 	

دی. د دغــه بدلــون لپــاره د توجیــه وړ دلیــل نشــته. 

د داوطلبۍ د اسنادو د ارزونې راپور جنوری .۲۰۰۹  

ــې  ــه  بیاځل ــه نیټ ــه ۱۴ م ــتې پ ــرب میاش ــه د ۲۰۰۸ کال د نوم ــاختامين کارون ــته، س ــور وروس ــر راپ ــپټمرب ۲۰۰۸ ت ــې س ــنادو د ارزون ــۍ د اس د داوطلب

داوطلبــۍ تــه وســپارل شــول او د ۲۰۰۸ کال د ډیســمرب د میاشــتې پــه ۲۸ مــه نیټــه د داوطلبــۍ اســناد )bids( راورســیدل. د دویــم ځــل لپــاره داوطلبــۍ 

تــه د پــروژې د تلــو دلیــل روښــانه نــه دی.23  د بــري معیارونــه راښــکته شــول او لســو داوطلبانــو پــه دې پــړاو داوطلبــۍ کــې ونــډه واخیســته. 

 په لومړنۍ ارزونه کې پنځه داوطلبان نه ځواب ویونکي وشمیرل شول او پنځه نور د تفصیيل ارزونې لپاره ومنل شول 	

 په تفصیيل ارزونه کې دوه داوطلبان ځواب ویونکي وموندل شول. GRC تر ټولو ټیټ ځواب ویونکی وو خو د قرارداد د ورکړې لپاره وړاندیز شو. 	

 رسه له دې چې د بري معیارونه راښکته شول خو د لومړي پړاو په پرتله کم شمیر داوطلبانو په کې ګډون وکړ. 	

.د ډاډ ورکونې ټیم هیڅ داسې السوند ترالسه نه کړ چې د پروژې د بیا داوطلبۍ دلیل وښیي.   23
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جدول  10: په بیاځلې داوطلبۍ کې د داوطلبۍ بیې

د داوطلبۍ ارزول شوې بیه هیواد داوطلب  شمیره 
1Pro Sima INT JV ZAAZTC امریکایي ډالر20,138,950.00   لبنان / افغانستان
امریکایي ډالر19,969,077.15   تاجکستان اکمل ک. محمدود المسؤلیت شرکت 2
3Korea Afghan Road Construction Company امریکایي ډالر23,234,573.50   افغانستان

4 Eser Nabizada Construction & Ind. Co. Inc. JV ESSR
TAAHHUTR and SANAYI A.S. امریکایي ډالر20,350,553.00   افغانستان / ترکیه

هیوادوال د سړک جوړونې او ساختماني شرکت شراکته له  . سره  5
Korpu LLC امریکایي ډالر30,905,725.73   افغانستان / اذربیجان

6 GRC امریکایي ډالر23,427,679.00   پاکستان غالم رسول محدود المسؤلیت شرکت

7
محمد نسیم د زامنو ساختماني او سړک جوړونې شرکت شراکت له 
جنوبي قزاقستان ودانیو د مدیریت محدود المسؤلیت شرکت شراکت 

له کام ساختماني شرکت 
امریکایي ډالر25,230,810.00   افغانستان / قزاقستان 

امریکایي ډالر30,872,411.00   ایران اباد ریحان پارس 8
9Cinderella Construction Company JV FCEC امریکایي ډالر27,949,860.00   افغانستان

10 BBICE امریکایي ډالر20,910,424.00   افغانستان / اوکراین فردوس جواد ساختمانی شرکت شراکت له

د افغانســتان د بیارغونــې او پراختیــا د خدمتونــو ادارې د داوطلبــۍ د اســنادو ارزونــې راپــور ولیــدو  او خپلــې موندنــې  یــې د ۲۰۰۹ کال جنــورۍ پــه 

ــه داوطلبــۍ( کــې ځینــې  ــز شــوي داوطلــب )د  GRC پ ــې دا څرګنــدوي  چــې د وړاندی ــه الرې رشیکــې کــړې. دغــه موندن ــو لیــک ل ۳۱ مــه نېټــه د ی

نیمګړتیــاوې موجــودې وې چــې لــه پامــه غورځــول شــوي خــو د تــر ټولــو ټیتــې بیــې داوطلــب د کمــزورو دالیلــو لــه املــه پــه رشایطــو نــه برابــر اعــالن 

شــوی. د افغانســتان د بیارغونــې او پراختیــا د خدمتونــو د ادارې د لیدنــې او موندنــو څخــه دا پایلــه اخیســتل کیــږي چــې د افغانســتان د بیــا رغونــې او 

پراختیــا د خدمتونــو ادارې د ارزونــې د بیــا کتنــې غوښــتنه کــړې. لــه همــدې املــه د داوطلبــۍ د اســنادو د ارزونــې کمیټــې دغــه اســناد بیــا وارزول او 

اصــالح شــوی راپــور یــې د ۲۰۰۹ کال پــه مــارچ کــې وســپارلو. 

د داوطلبۍ د ارزونې اصالح شوی راپور مارچ ۲۰۰۹ 

د دغه راپور په اړه د ډاډ ورکونې د ټیم کتنې په الندې ډول دي : 

 د مالیــې وزارت د ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ نیټــې ۹۶۵۴۲ شــمیرې مکتــوب او د روښــانتیا لپــاره لــه مکتــوب رسه د مــل اســنادو پــر بنســټ، د اکمــل ک. اســناد 	

ــه  ــه ســپارل شــوي وه چــې د تاجکســتان د ســفارت ل ــورې د مالیــې وزارت ت ــه ل ــر دي. )اصــيل اســناد د داوطلــب ل ــار براب ــه معی ــې پ اوس د کاري تجرب
ــو د ادارې لــه رییــس ښــاغيل نــارص احمــد لــه لــورې تاییــد شــوی. 24 لــورې الســلیک او ټاپــه شــوي دي.(، د افغانســتان د بیــا رغونــې او پرمختیــا د خدمتون

 ــب د 	 ــې داوطل ــره دا وه چ ــې تب ــې د کمیټ ــې د ارزون ــه ک ــه برخ ــد پ ــي عای ــط کلن ــو د اوس ــره وه  خ ــو براب ــو رشایط ــه ټول ــي پ ــل – ک. داوطلب د اکم

22,472,108$ پــه ښــودلو رسه دغــه معیــار پــوره کــړی دی خــو د داوطلــب لــه لــورې د ټولــو پــيل شــوو پــروژو مجموعــي لګښــت چــې د داوطلبــۍ پــه اســنادو 

کــې ښــودل شــوي تــر ۱۵ ملیونــه ډالــرو رســیږي چــې لــه ټاکلــې معیــار څخــه خــورا کمــې دي. 

 د بیا ارزونې په پایله کې  اکمل – ک. د تر ټولو ټیټې بیې  ځواب ویونکې داوطلب وګڼل شو او د قرارداد د ورکړې لپاره یې سپارښتنه وشوه. 	

د داوطلبۍ د اسنادو د ارزونې راپور مارچ ۲۰۰۹ 

د داوطلبــۍ د اســنادو د ارزونــې تــر راپــور مــارچ ۲۰۰۹ او د قــرارداد د ورکــړې لپــاره د اکمــل – ک تــر وړاندیزولــو وروســته، اســالمي پراختیايــي بانــک د ۱۲۳۲ 

شــمیرې فکــس پــه مرســته دا تبــره وکــړه کــه داوطلــب لــه ټــاکل شــوي معیــار څخــه د ټیــټ ارزښــت پــروژې پــيل کــړي نــو بیــا څنګــه کیــدای يش چــې پــه 

رشایطــو برابــر وګڼــل يش او او د قــرارداد د ورکــړې لپــاره وړاندیــز کــړی يش. د اســالمي پراختیايــي بانــک پــه ځــواب کــې، د ارزونــې راپــور یــو ځــل بیــا پــه النــدې 

توګــه اصــالح شــو: 

 د اکمل – ک د اوسط کلني عاید په اړه د داوطلبۍ د ارزونې د کمیټې تبره لیرې شوه. 	

 اکمل – ک تر ټولو د ټیټې بیې ځواب ویونکی وموندل شو او د قرارداد د ورکړې لپاره وړاندیز کړی شو. 	

24  د ناســتې راپــور، مــارچ ۲، ۲۰۰۹، پــه اقتصــاد وزارت کــې ناســته، د جاللتمــآب ډاکټــر جلیــل شــمس پــه مشــرۍ، د اقتصــادی 

۲۰وزارت 
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د ارزونــې دغــه راپــور تــر ټولــو وروســتی او نهايــي وو چــې پــر بنســټ یــې باآلخــره اکمــل – ک محــدود املســؤلیت رشکــت تــه قــرارداد ورکــړل شــو او د ۲۰۰۹ کال 

د اګســټ د میاشــتې پــه نهمــه نیټــه الســلیک شــو. څــو میاشــتې وروســته، پــه ټولګټــو وزارت کــې د ســاختامين کارونــو د ځنــډ پــه اړه ګیلــې او ناخوښــۍ راپورتــه 

شــوې. پــه ټولګټــو وزارت کــې د ۲۰۱۰ کال د فــربورۍ پــه ۱۱ مــه نیټــه یــوه ناســته تــررسه شــوه او دا یــې پــه ګوتــه کــړه چــې  د اکمــل – ک ټیــټ ظرفیــت ، د 

قــرارداد لــه مــوادو څخــه پــه رسغړونــې رسه د ګامرونکــي او مشــوره ورکونکــي لــه رســمي تصویــب پرتــه د فرعــي قــراردادي ټاکنــه او دهغــو کارکونکــو او تجهیزاتــو 

نشــتوالی چــې د داوطلبــۍ پــه الســوندونو کــې معــريف شــوي وو، پــه کارونــو کــې د ځنــډ تــر شــا اصــيل دالیــل او ننګونــې دي. 25  قــرارداد تــه یــو میاشــت وخــت 

ورکــړل شــو چــې ددغــو ننګونــو د حــل لپــاره چټــک ګامونــه واخــيل. پــه ۱۲ – جــون – ۲۰۱۰ نیټــه د ټولګټــو وزارت لــه لــورې اکمــل – ک تــه پــه اســتول شــوې 

مکتــوب کــې راغــيل چــې د لســو میاشــتو پــه تیریــدو رسه یــوازی ۵٪ کار تــررسه شــوی او لــه قــراردادي څخــه یــې پوښــتيل چــې څنګــه بــه وکولــی يش پــه پاتــې 

شــپږو میاشــتو کــې پــايت ۹۵٪ کار بشــپړ کــړي. پــه دغــه مکتــوب کــې اکمــل – ک تــه وروســتی اخطــار ورکــړل شــوی چــې د  کار د چټــک وايل لپــاره پــه یــوه 

اوونــۍ کــې کايف رسچینــې پــه کار واچــوي او کــه دايس و نــي نــو وزارت بــه د قــرارد پــه فســخ کولوغــور وکــړي. 26  

ســتونزه د قــراردادي لــه لــورې ناحــل پاتــې شــوه او ویــې نشــو کــړی چــی د ټولګټــو د وزارت قناعــت ترالســه کــړي تــر دې چــې وزارت لــه اکمــل – ک رسه 

د قــرارداد د فســخ کولــو او بــل قــراردادي تــه د قــرارداد پــه ورکولــو فکــر وکــړ. پــه هممهالــه توګــه د ټولګټــو وزارت لــه ځايــي خلکــو څخــه د قــراردادي لــه 

لــورې د کمــزورو او سســتو اجرآتــو لــه املــه شــکایتونه ترالســه کــړل او لویــې څارنوالــۍ د ۵۳۳/۵۲۲ شــمیره حکــم ، پــه ۲۴/۰۱/۱۳۹۰ نیټــې د قــرارداد 

د فســخ کولــو غوښــتنه وکــړه او سپارښــتنه یــې وکــړه چــې قــرارداد وحیداللــه بکتــاش ســاختامين رشکــت تــه دهغــوي د وړاندیــز پــر بنســټ  ورکــړل يش 

چــې  پــروژه بــه لــه اوســنۍ بیــې څخــه پــه ۱ ملیــون ډالــر ښــکتې بیــې عمــيل کــوي، د کړنــو تضمیــن بــه ورکــوي، پیشــکي پیســې بــه نــه غــواړي او 

پــروژه بــه پــه ټــاکيل وخــت لــه مهالویــش رسه ســمه بشــپړوي. د څارنــې او اداري فســاد رسه د مبــارزې ادارې هــم د ۴۱۸ شــمیرې ، ۱۲/۲/۱۳۹۰ نیټــې 

مکتــوب لــه الرې د لویــې څارنوالــۍ سپارښــتنه تاییــد کــړه. د ټولګټــو وزارت د قــرارداد دفســخ کولــو پریکــړه لــه اکمــل – ک رسه رشیکــه کــړه او د ۱۳۰ 

شــمیرې، ۶ جــون ۲۰۱۱ نیټــې مکتــوب لــه الرې د لویــې څارنوالــۍ سپارښــتنه اســالمي پرمختیايــي بانــک تــه واســتوله. اســالمي پرمختیايــي بانــک پــه 

ځــواب کــې لــه اکمــل – ک رسه د قــرارداد د فســخه کولــو پــه اړه هیــڅ اعــرتاض و نکــړ خــو وحیداللــه بکتــاش ســاختامين رشکــت تــه د قــرارد دورکــړې 

لــه سپارښــتنې رسه یــې پــه دې دلیــل مخالفــت وکــړ چــې دغــه سپارښــتنه د توجیــه وړ نــه ده ځکــه چــې د اســالمي پرمختیايــي بانــک د قــرارداد کولــو 

لــه الرښــودونو رسه پــه ټکــر کــې او ددې ترڅنــګ دغــې کمپنــۍ د داوطلبــۍ پــه پروســه کــې ونــډه نــه وه اخیســتې. اســالمي پرمختیايــي بانــک د ټولګټــو 

وزارت تــه سپارښــتنه وکــړه چــې دویمــې، دریمــې او پــه هغــې پســې بلــې ټیټــې بیــې درلودونکــې کمپنــۍ رسه اړیکــه ونیــي تــر څــو پــه ډاګــه يش چــې 

هغــوي اوس هــم پــه دې قــرارداد کــې عالقــه لــري او کــه نــه. کــه عالقــه نــه وه، د ټولګټــو وزارت بایــد د جــربي حســاب یــا  Force Account میتــود څخــه 
کار واخــيل چــې د اســالمی پرمختیايــي پانــک د توکــو او کارونــو د تدارکاتــو د الرښــود پــه ۳.۶.۱ پراګــراف کــې ترشیــح شــوی. 27

د ۲۰۱۱ کال پــه اګســټ میاشــت کــې اســالمي پراختیايــي بانــک د ټولګټــو لــه وزارت28 څخــه یــو لیــک ترالســه کــړ چــې پــه تــرڅ کــې یــې د اکمــل – ک 

رسه  د قــرارداد د فســخ کــول د افغانســتان اســالمي جمهوریــت د وزیرانــو د شــورا لــه لــورې تاییــد شــوی وو.29 پــه لیــک کــې راغــيل چــې د وزیرانــو شــورا 

سپارښــتنه کــوي چــې د ټولګټــو وزارت بایــد د افغــان د همغــږۍ او لوژیســتیکي واحــد )ACLU( چــې د ســړک جوړونــې پــه برخــه کــې کاري تجربــه او 

تخنیکــي وړتیــا لــري د کارونــو د ســماليس پیــل او د پــروژې د پــيل کیــدو لپــاره پــه ګــډه کار وکــړي. وزارت همــدا ډول د ACLU مــايل پروپــوزل ترالســه 

کــړ چــې د 31,564,249.50$ غوښــتنه یــې کولــه چــې اضــايف پیســو تــه پــه کــې اړتیــا وه. اســالمي پراختیايــي بانــک د دې  غوښــتنې پــه ځــواب کــې دا 

وموندلــه چــې ACLU تــه د قــرارداد ورکــړه د منلــو وړ نــه ده او ویــې ویــل چــې غوښــتل شــوی مبلــغ خــورا زیــات دی او ددې کار د تــررسه کیــدو د وړتیــا 

پــه اړه هیــڅ ثبــوت نشــته. د اســالمي پرمختیايــي بانــک تبــره دا وه چــې هیــڅ داســې نښــې نشــته چــې د ټولګټــو وزارت دې د اســالمي پرمختیايــي 

بانــک لــه پخوانــۍ غوښــتنې رسه ســم دویــم، دریــم یــا ورپســې بــل داوطلــب تــه مراجعــه کــړې وي. اســالمي پراختیايــي بانــک پــه دې تاکیــد کــوو چــې 

د ټولګټــو وزارت بایــد دویــم، دریــم او ورپســې بــل داوطلــب تــه د مراجعــې لــه الرې د نــوي قــراردادي خدمتونــه وپیــري او کــه داســې نــه وي نــو پاتــې کار 
دې بیــا داوطلبــۍ تــه وړانــدې کــړي تــر څــو لــه تخنیکــي اړخــه د منلــو وړ او د ټیټــې بیــې داوطلبــي پیــدا کــړي. 30

د اســالمي پراختیايــي بانــک د تاکیــد پــه پایلــه کــې، د ټولګټــو وزارت دویمــې درجــې داوطلــب ) غــالم رســول کمپنــۍ GRC( تــه مراجعــه وکــړه. GRC اصــالح 

شــوی مــايل پروپــوزل راواســتوو او د  )خپلــې پخوانــۍ بیــې پــه پرتلــه( دلــوړې بیــې لپــاره یــې خپــل دالیــل ذکــر کــړي وو چــې د ســاختامين توکــو بیــې او د 

تبادلــې پــه نــرخ کــې لــوړ نرخونــه پــه کــې شــامل وه. دریمــه درجــه داوطلــب تــه چــې د داوطلبــۍ لومړنــۍ بیــه یــې 30.9$ ملیــون امریکايــي ډالــر ؤ مراجعــه و 

نشــوه. د ټولګټــو وزارت دغــه ســتونزه یــو ځــل بیــا د وزیرانــو شــورا تــه راجــع کــړه. د وزیرانــو شــورا د ۸ اګســت ۲۰۱۱ نیټــې تاییــد لــه الرې د ټولګټــو وزارت تــه 

امــر وکــړ چــې د اســالمي پراختیايــي بانــک د جــربي حســاب )Force Account(  پخوانــی وړاندیــز  ومنــي. 31 پــه ځــواب کــې، اســالمي پراختیايــي بانــک نظــر 

ورکــړ چــې د تدارکاتــو د جــربي حســاب میتــود ښــايي پــه اوســني حالــت کــې د پاتــې کار د زیــات حجــم لــه املــه )شــاوخوا ۷۵٪(  د توجیــه وړ نــه وي. لــه 

25  د پروژې د پرمختګ او ننګونو د ارزونې لپاره د استول شوي پالوي د راپور په اړه د ناستې پریکړه 

26  لیــک )مکتــوب( شــمیره. ۵۹، د پــروژې د عملــي کیــدو واحــد د ټولګټــو وزارت، مرســتیال وزیــر نــور ګل منــګل، نیټــه ۱۲ 

جــون ۲۰۱۰
27  فکس شمیره. AFG/1816/2040100، موضوع: د قرارداد فسخ ، اسالمي پرمختیایي بانک 

28  مکتوب شمیره. ۲۴۱، د ټولګټو وزارت له لورې اسالمي پراختیایي بانک ته، نیټه ۱۶ اګسټ ۲۰۱۱

29  د ناستې شمیره. ۱۷، د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د وزیرانو شورا، ۸ اګسټ ۲۰۱۱

30  فکس شمیره AFG/2088/2040100 .، موضوع: نوی قرارداد، اسالمي پراختیایي بانک 

31  مکتوب شمیره. ۲۵۸، له ټولګټو وزارت څخه اسالمي پراختیایي بانک ته، نیټه ۶ سپټمبر ۲۰۱۱
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همــدې املــه اســالمي پراختیايــي بانــک ټولګټــو وزارت تــه مشــوره ورکــړه چــې د پــايت کار لپــاره د بیاځلــې داوطلبــۍ پروســه پرمــخ یــويس. 32 پــه پــای کــې د 

ټولګټــو وزارت پــه ۲۰۱۱-۱۲-۱۶ نیټــه بیاځلــې داوطلبــي پــر الره واچولــه او پــه ۲۰۱۲-۰۲-۱۸ یــې د داوطلبــۍ اســناد ترالســه کــړل. 

جدول  11: په بیاځلې داوطلبۍ کې د داوطلبیو بیې

د ارزول شوو داوطبیو بیې هیواد داوطلب شمیره

1 Ant Insaat Madan Sanayi JV Massoud Sultani Construction Co. Ltd. 29,877,053.50$امریکايي ډالر   ترکیا / افغانستان  

  38,572,360.00$امریکايي ډالر  ایران اباد ریحان پارس ساختامين رشکت 2

  28,196,052.33$امریکايي ډالر   افغانستان د تکنالوجستانو رشکت 3

4
اسالم ټریډینګ کنسورشیم رشاکت له نبي زاده وردک ساختامين رشکت 

رسه 
  16,859,662.00$امریکايي ډالر   پاکستان  /افغانستان 

  19,158,249.52$امریکايي ډالر   افغانستان کاور کارا ساختامين، سړک جوړونې او ساختامين توکو د تولید کمپنۍ .5

  17,406,222.00$امریکايي ډالر   افغانستان  یونیک بیلډرز ساختامين رشکت 6

7
مرشق انجنیري ساختامين رشکت رشاکت له جهان ساختامين رشکت 

رسه 
  28,463,809.00$امریکايي ډالر   افغانستان 

  18,301,743.00$امریکايي ډالر   افغانستان بالل رفیع ساختامين رشکت رشاکت له عبدالرازق ساختامين رشکت رسه 8

9
یحیی یوسفي د ځمکې د پراختیا او انجنیري رشکت رشاکت له ایرس نبی 

زاده رشکت رسه 
  19,016,613.90$امریکايي ډالر   افغانستان 

  24,713,347.10$امریکايي ډالر   تاجکستان  /افغانستان ظاهر محمدی ساختامين رشکت رشاکت له ميل ساختامين رشکت رسه 10

  26,686,921.28$امریکايي ډالر   افغانستان عمران هولډینګ ګروپ، غلغله ګروپ و BICBU خدمتونو رشکت 11

  19,499,169.80$امریکايي ډالر   افغانستان محمد اجمل د سړک جوړونې او ساختامين رشکت 12

د داوطلبــۍ پــه دې پــړاو کــې دولــس داوطلبانــو ګــډون کــړی وو.  پــه لومړنــۍ آزموینــه کــې شــپږ داوطلبــان نــه ځــواب ورکونکــي ومونــدل شــول او شــپږ 

نــور د تفصیــيل آزموینــې لپــاره ومنــل شــول. پــه تفصیــيل آزموینــه کــې یــوازی د اســالم تجــاريت کنسورشــیم لــه نبــي زاده وردک ســاختامين رشکــت رسه 

پــه رشاکــت ځــواب ورکونــې و مونــدل شــو او د ۲۰۱۲ کال دســپټمرب پــه ۲۶ مــه نیټــه ورتــه قــرارداد ورکــړل شــو. پــه دې پــړاو کــې هــم د داوطلبیــو ارزولــو 

ډیــر زیــات وخــت ) لــه اپریــل ۲۰۱۲ څخــه تــر جــون ۲۰۱۲( ونیــو او د ارزونــې درې بیالبیــل راپورونــو جــوړ شــول؛ کــه څــه هــم پــه دغــو دریــو راپورونــو 

کــې د پــام وړ تیروتنــه یــا بدلــون نــه دی پــه ګوتــه شــوی. 

4. 1. 2. 1 له دويش څخه تر پلخمري پورې د سړک د پروژې لپاره د مشاوريت خدمتونو تدارک

د تفصیــيل انجنیــري ډیزایــن، د پــروژې مدیریــت او د ســاختامن د څــار لپــاره د مشــوريت خدمتونــو د رانیولــو لپــاره د مشــوريت خدمتونــو تــدارکايت پروســه  

د مقدمــايت ارزونــې پــه پــړاو رسه پیــل شــوه چــې د مشــوريت خدمتونــو اتــه کمپنــۍ پــه کــې شــارټ لیســټ شــوې وې. پنځــو کمپنیــو خپــل )تخنیکــي او 

مــايل(  پروپوزلونــه د ۲۰۰۶ کال د اکټوربــر د میاشــتې پــه  ۱۸ مــه نیټــه راواســتول. 

جدول  12: له دويش څخه تر پلخمري پورې د سړک لپاره د مشوريت خدمتونو د شارټ لیسټ شوو کمپنیو نوملړ

د داوطلبۍ وضعیت هیواد کمپنۍ شمیره

ونډه اخیستې پاکستان اسوشیټیډ مشاوريت مرکز پرایویټ ملیټیډ 1

ونډه اخیستېبنګلدیش ډیولپمینټ ډیزاین کنسلټنټس ملیټډ 2

3PC ونډه اخیستېافغانستان هایټک انټرنیشنل انجنیرینګ

ونډه اخیستېایران صفر بسرت کلنسلټینګ کمپني 4

ونډه اخیستېافغانستان او جرمني  PSF & Hohenstein انجنیري  او مشوريت  کمپني 5

ونډه نه ده اخیستې ترکیا ESER مشوريت انجنیري رشکت 6

ونډه نه ده اخیستې ترکیا UBM انټرنیشنل یونایټیډ کنسلټنټس رشکت 7

ونډه نه ده اخیستې پاکستان انډس اسوشیټیډ مشوري پراییویټ ملیټیډ 8

32  فکس شمیره. AFG/2841/2040100، موضوع: بیاځل داوطلبي، اسالمي پراختیایي بانک 



د زېربنایي پروژو د ډاډ ورکونې لومړی راپور 

30

درې کمپنــۍ  لــږ تــر لــږه  د ۶۰ منــرو پــه ترالســه کولــو رسه ځــواب ویونکــې ومونــدل شــوې او مــايل پروپوزلونــه یــې د ارزونــې لپــاره تــر غــور النــدې ونیــول 

شــول. پــه پایلــه کــې تخنیکــي او مــايل برخــو تــه پــه ترتیــب رسه  د ۷۰٪ او ۳۰٪  منــرو پــه ځانګــړي کولــو رسه، هایټیــک انټرنیشــنل انجنیــري رشکــت تــر 

ټولــو لــوړې مجموعــي منــرې ترالســه او د مشــوريت خدمتونــو د قــرارداد د ورکــړې لپــاره یــې سپارښــتنه وشــوه. 

جدول  13: د مشوريت خدمتونو د پروپوزلونو ارزولو پایله

نهايي منرې مايل منرې تخنیکي منرې هیواد کمپنۍ  شمیره / درجه 

1
هایټیک انټرنیشنل انجنیرینګ رشکت ) افغانستان ( او 

 BETSاو SARM)بنګلدیش(  
92.5310094.77 792,690$امریکايي ډالر 

2
ډیولپمینټ ډیزاین کنسلټنټس ملیټډ )بنګلدیش( او آی 

يس ټي پرایویټ 
91.1655.0780.33 1,439,350$امریکايي ډالر 

3
اسوشیټیډ مشاوريت مرکز پرایویټ ملیټیډ )پاکستان( او 

DAINICHI )جاپان( 
89.6441.6575.25 1,902,990$امریکايي ډالر 

4. 1. 3 په تالقان ښار کې د قره هندو کيل د ډبرین استنادي دېوال پروژه 

د دغــه ډبریــن اســتنادي دیــوال پــروژه د تخــار والیــت تالقــان ښــار پــه قــره هنــدو کيل کــې ځــاي لــري. د دغــه دیــوال اټــکيل اوږدوالــی ۱۵۰۰ مــرته او 

اټــکيل لګښــت یــې 34,701,750 افغانــی دی. د دې پــروژې د ودانیــزو چــارو لپــاره ســپارل شــوې داوطلبــۍ د ۲۰۱۶ کال د جنــوري میاشــتې پــه نهمــه نیټه 

پرانیســتل شــوې. د هغــو لســو کمپنیــو لــه ډلــې چــې د مناقصــې الســوندونه یــې تــر الســه کــړي وو، النــدې ۵ کمپنیــو پــه داوطلبــۍ کــې ونــډه واخیســته. 

جدول  14: په مناقصه کې د ونډه اخیستونکو داوطلبانو نوملړ

د ارزول شوې داوطلبۍ بیهوالیت / هیواد داوطلب  شمیره

 28,125,750 افغانۍ کابل، افغانستان سلطان افغان ساختامين رشکت 1

 35,800,950 افغانۍ کابل، افغانستانبرانډ سوپر ودانیز رشکت 2

 38,136,750 افغانۍ کابل، افغانستانسپین دره ساختامين رشکت 3

 40,948,650 افغانۍ کابل، افغانستانعبدالله قربان ودانیز او د توکو د تولید رشکت 4

 40,991,100 افغانۍ کابل، افغانستانعنرب کوه ودانیز او د سړک جوړونې رشکت 5

ســلطان افغــان ســاختامين رشکــت او ســپین دره ســاختامين رشکــت د داوطلبــۍ پــه لومړنــۍ آزموینــه کــې نــه ځــواب ویونکــي وګڼــل شــول. ســلطان افغــان  

پــه تیــرو پنځــو کلونــو کــې د کلنــي منځنــي عایــد لــه معیــار پرتــه چــې پــه کلنــۍ توګــه ۳۰ ملیونــه افغانــۍ ټــاکل شــوی وو خــو د داوطلــب منځنــی کلنــی 

عایــد زیــات نــه زیــات ۲۶ ملیونــه افغانــۍ وو او داوطلــب پــه تیــرو پنځــو کلونــو کــې د ۱۴.۴ ملیونــه افغانیــو پــه ارزښــت یــوه مشــابهه تجربــه درلــوده خــو د 

مشــابهې تجربــې د ارزښــت لپــاره ۲۵ ملیونــه افغانــۍ معیــار ټــاکل شــوی وو. د ســپین درې د نــه ځــواب ویونکــي پــه توګــه د ګڼلــو دلیــل دا دی چــې کمپنۍ 

پخپــل بانکــي حســاب کــې د مــايل وړتیــا تــر معیــار لــس ملیونــه افغانــۍ کمــې ښــودلې وې او د مهمــو کارکونکــو او تجهیزاتــو لیســت یــې هــم نــه وو برابــر 

کــړی. رسه لــه دې چــې دغــه دوه کمپنــۍ نــه ځــواب ویونکــې ګڼــل شــوې وې خــو داوطلبــۍ یــې د تفصیــيل آزموینــې او د لګښــت پرتلې لپــاره تر غــور الندې 

و نیــول شــوې. د ارزونــې د راپــور پــر بنســټ، برانــډ ســوپر د ځــواب ویونکــو داوطلبانــو تــر مینــځ تــر ټولــو ټیټــه بیــه درلــوده او ســلطان افغــان ســاختامين 

رشکــت بیــا د ټولــو داوطلبــو رشکتونــو ترمینــځ پرتــه لــه دې چــې نــه ځــواب ویونکــي کاندیــدان  پــه پــام کــې ونیــول شــوي، تــر ټولــو ټیټــه بیــه درلــوده. 

د داوطلبیــو تــر ارزونــې وروســته، د ارزونــې کمیټــه پــه دې و نــه توانیــده چــې پــه خپلواکــه توګــه د قــرارداد د ورکــړې لپــاره یــوازی د یــو داوطلــب سپارښــتنه 

وکــړي نــو لــه همــدې املــه د قــرارداد د ورکــړې پریکــړه یــې د اوبــو او انــرژۍ وزیــر تــه وســپارله. پــه ځــواب کــې یــې، وزیــر داســې حکــم وکــړ،  “دا چــې د 

دې پــروژې کار پیچلــی نــه دی نــو لــه همــدې املــه مــيل ګټــو تــه پــه پــام رسه، پــروژه دې د تدارکاتــو لــه قانــون رسه ســم  د تــر ټولــو ټیټــې بیــې  درلودونکــي 

ــز کــړی شــو. د دویمــې ټیټــې بیــې  ــاره وړاندی ــرارداد د ورکــړې لپ ــان ســاختامين رشکــت د ق ــه دې رسه ســم، ســلطان افغ ــه ورکــړل يش. “ ل ــب ت داوطل

درلودونکــي داوطلــب ) برانــډ ســوپر( د ارزونــې د پایلــې پــه اړه اعــرتاض وکــړ او وزیــر د داوطلبــۍ د الســوندونو د بیــا ارزونــې حکــم وکــړ. د ارزونــې نــوې کمیټه 

جــوړه شــوه خــو د ارزونــې پایلــې یــې د ارزونــې لــه لومــړي راپــور رسه یــو شــان وې. دویمــه کمیټــه هــم پــه دې و نــه توانیــده چــې پــه خپلواکــه توګــه د قــرارداد 

لپــاره د یــو داوطلــب سپارښــتنه وکــړي پریکــړه یــې وزیــر تــه وســپارله. وزیــر د ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ نیټــې، ۶۱۴ شــمیرې حکــم لــه الرې سپارښــتنه وکــړه چــې لــه 

پخــواين حکــم رسه ســم قانــوين اجــرآت تــررسه يش. پــه پــای کــې، د دغــه حکــم پــر بنســټ، قــرارداد لــه ســلطان افغــان ودانیــز رشکــت رسه الســلیک شــو. 

د دې پــروژې پــه تدارکاتــو کــې د اندیښــنې وړ تــر ټولــو عمــده ســتونزه دا ده چــې قــرارداد یــو  نــه ځــواب ویونکــې داوطلــب تــه یــوازې د تــر ټولــو ټیټــې 

بیــې اړخ تــه پــه پــام رسه، ورکــړل شــوی پــه داســې حــال کــې چــې د داوطلبیــو د ارزونــې لپــاره د ټاکنــې “ د تــر ټولــو ټیټــې ځــواب ویونکــې داوطلبــۍ 

 “ لــه میتــود څخــه کار اخیســتل شــوی. ددې تــر څنــګ، د داوطلبــۍ د اســنادو د ارزونــې کمیټــې پــه دې کــې پاتــې راغلــې چــې وزیــر تــه د تــر ټولــو 

ټیټــې بیــې درلودونکــې ځــواب ورکونکــې پــه اړه روښــانه سپارښــتنه وکــړي رسه لــه دې چــې د ارزونــې پــه پایلــه کــې دا خــربه معلومــه شــوې هــم وه.  
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4. 1. 4 د کندهار د هوايي ډګر د سړک پروژه 

د ټولګټــو وزارت د کندهــار هوايــي ډګــر او کندهــار ښــار نښــلونکي ۱۶ کیلومــرته ســړک د رغولــو د چــارو د لګښــت لپــاره لــه مالیــې وزارت څخــه مــايل 

رسچینــې ترالســه کــړې. د ټولګټــو د وزارت پــه اســتازولۍ د ARDS تــدارکايت واحــد د دغــې پــروژې تــدارکايت پروســه پرمخــه بوتلــه.  د تدارکاتــو پروســه 

د پرانیســتې نړیوالــې رقابتــي داوطلبــې لــه الرې د واحــد پــړاو دوه پاکټــي داوطلبــۍ کړنــالرې رسه ســم پــر مــخ یــوړل شــوه. 

د داوطلبۍ اسناد په ۱۷ اګسټ ۲۰۱۳ نیټه د څلورو کمپنیو په ونډې اخیستنې رسه پرانیسل شول. 

جدول  15: په مناقصه کې د ونډه اخیستونکو داوطلبانو نوملړ

د ارزول شوې داوطلبۍ بیه هیواد داوطلب  شمیره

  له تخنیکي اړخه نه ځواب ورکونکی 1افغانستان یونیک بیلډرز ساختامين رشکت 1

 2,329,874,490.09 افغانۍ افغانستان ASCC-BACC )رشاکت(2

 2,280,617,938.63 افغانۍ افغانستان برک – باخرت ) رشاکت( 3

له تخنیکي اړخه نه ځواب ورکونکیافغانستان سایتا افغان ساختامين رشکت 4

د داوطلبــۍ ارزونــه پــه دوه جــال تخنیکــي او مــايل پړاونــو کــې تــررسه شــوه. ARDS د داوطلبــۍ د تخنیکــي ارزونــې راپــور مطالعــه کــړ. د مطالعــې پــه پــاي 

کــې  دې پایلــې تــه ورســیده  چــې ټــول داوطلبــان نــه ځــواب ویونکــي دي او د داوطلبــۍ د اســنادو د ارزونــې د راپــور د اصــالح غوښــتنه یــې وکــړه. 33   کــه څه 

هــم د داوطلبــۍ د ارزونــې پــه اصــالح شــوي راپــور کــې د بــرک – باخــرت )رشاکــت( او ASCC-BACC )رشاکــت( د پــام وړ تــر کچــې ځــواب ویونکــي ومونــدل 

شــول. د داوطلبــۍ تــر مــايل ارزونــې وروســته، بــرک – باخــرت )رشاکــت( د 2,280,617,938.63 افغانیــو پــه بیــې رسه تــر ټولــو د ټیټــې بیــې داوطلــب وشــمیرل 

شــو او د قــرارداد د ورکــړې لپــاره یــې سپارښــتنه وشــوه. 

د ډاډ ورکونــې د ټیــم لــه لــورې د لیــدل شــوو الســوندونو پــر بنســټ، ددې پــروژې د تدارکاتــو پــه  پروســه کــې د اندیښــنې وړ کومــه ښــکاره ســتونزه نــه وه 

موجــوده . خــو بیــا هــم د داوطلبــۍ د اســنادو د ارزونــې راپــور ډاګیــز نشــو او لــه همــدې املــه یــوازی  د داوطلبــۍ د ارزونــې اصــالح شــوی راپــور د ډاډ 

ورکونــې د ټیــم پــه واک کــې ورکــړل شــوی وو.  

4. 1. 5  له کابل څخه تر لوګر پورې د سړک پروژه 

د ټولګټــو وزارت د ۲۱ کیلــو مټــرو پــه اوږدوايل د کابــل – لوګــر دویمــې  لویــې الرې د رغولــو د چــارو د لګښــت  دتامیــن لپــاره لــه مالیــې وزارت څخــه 

مــايل رسچینــې ترالســه کــړې. دویــم ســړک د کابــل د نونیــاز لــه کيل څخــه پیــل کیــږي او د محمــد آغــې ولســوالۍ د لوګــر پــه والیــت کــې پــای تــه 

رســیږي. د ARDS تــدارکايت واحــد د ټولګټــو وزارت پــه اســتازولۍ د پــروژې تــدارکات پــر مــخ بوتلــل. تــدارکات د پرانیســتې نړیوالــې رقابتــي ســیالۍ 

څخــه پــه کار اخیســتنې مخــې تــه یــوړل شــول. 

د داوطلبــۍ الســوندونه ۱۳ عالقــه لرونکــو داوطلبانــو تــه ویشــل شــوي وه چــې لــه دې ډلــې یــوازی ۷ هغــو یــې د داوطلبــۍ پــه پروســه کــې ګــډون وکــړ. 

یــوازی د یونیــک بیلــډرز ودانیــز رشکــت اســناد ځــواب ویونکــي وګڼــل شــول او کمپنــۍ د قــرارداد د ورکــړې لپــاره وړاندیــز کــړی شــوه. 

جدول  16: په مناقصه کې د ګډونوالو داوطلبانو نوملړ

د ارزول شوې داوطلبۍ بیه داوطلب  شمیره

له تخنیکي اړخه نه ځواب ورکونکی   NNBCCاو  WAZ  رشاکت 1

له تخنیکي اړخه نه ځواب ورکونکی ITCL-NZCC-GZCC رشاکت 2

له تخنیکي اړخه نه ځواب ورکونکیفیيض منصور ساختامين رشکت 3

له تخنیکي اړخه نه ځواب ورکونکی HTCC او  WINDECON رشکات 4

 567,451,239.00 افغانۍ یونیک بیلډرز ساختامين رشکت 5

له تخنیکي اړخه نه ځواب ورکونکیافغان بیلډرز ساختامين رشکت 6

له تخنیکي اړخه نه ځواب ورکونکیحشمت خلیل رضايي د سړک جوړونې او ساختامين رشکت 7

تــدارکايت واحــد د داوطلبــۍ د ارزونــې بشــپړ راپــور او د داوطلبــۍ د پروســې الســوندونه  ډاګیــزه نــه کــړل. نــو لــه همــدې املــه د ډاډ ورکونــې ټیــم پــه 

دې موقــف کــې نــه دی چــې ددغــې پروســې دروڼتیــا  او لــه نافــذه قوانینــو رسه د هغــې برابروالــی او نــه برابروالــی و ارزوي او پــه اړه یــې تبــره وکــړي.   

33  مکتوب شمیره ۸۶۲ نیټه ۱۶/۷/۱۳۹۲ او مکتوب شمیره ۹۱۹ نیټه ۶/۸/۱۳۹۲
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4. 1. 6 د ورس کلیوايل  سیمې د سړک پروژه 

د کلیــوايل ســړک پــروژه د بامیانــو د والیــت پــه ورس  ولســوالۍ کــې ځــاي لــري چــې لــه رس جیســکا کيل څخــه تــر غورځــالب کيل پــورې  ۲۰ کیلومټــره 

کریــړ ســړک او ویالــې پــه کــې شــاملې دي. د دې پــروژې تــدارکايت پروســه د کلیــو د بیــا رغونــې او پراختیــا وزارت – NRAP د تــدارکايت واحــد لــه لــورې 

پرمــخ وړل شــوې. دغــه پــروژه بیلــډ ټیــک انجنیــری او ســاختامين رشکــت او شــمس افغــان ســاختامين رشکــت )رشاکــت( تــه پــه ۸ جــون ۲۰۱۳ نیټــه تــه 

پــه قــرارداد ورکــړل شــوه. د قــرارداد د اصــيل مبلــغ 44,457,638.00 افغانــۍ وو. 

تــدارکايت واحــد د داوطلبــۍ د ارزونــې بشــپړ راپــور او د داوطلبــۍ د پروســې الســوندونه  ډاګیــزه نــه کــړل. نــو لــه همــدې املــه د ډاډ ورکونــې ټیــم پــه دې 

موقــف کــې نــه دی چــې ددغــې پروســې دروڼتیــا  او لــه نافــذه قوانینــو رسه د هغــې توافــق او نــه توافــق و ارزوي او پــه اړه یــې تبــره وکــړي.   

4. 1.  7 د سالنګ پلچکونه، استنادي دېوال او د کلیوايل سړک پروژه 

پــه پــروژه کــې د کابــل – دويش لــه لویــې الرې څخــه د پــروان والیــت، ســالنګ ولســوالۍ تــر نــاوچ کيل د ۵ کیلومــرتو پــه اوږدوايل د ســړک کریــړ او ویالــې 

شــاملې وې. ددې پــروژې تــدارکايت پروســه د کلیــو د بیــا رغونــې او پراختیــا وزارت – NRAP د تــدارکايت واحــد لــه لــورې  د نړیوالــې رقابتــي داوطلبــۍ 

د پروســیجر پــر بنســټ پرمــخ یــوړل شــوې. 

د ارزول شوې داوطلبۍ بیه داوطلب شمیره

 20,439,650.00 افغانۍ بیلډ ټیک انجنیري او ساختامين رشکت 1

 17,510,930.00 افغانۍ رامین مختار ساختامين، د ساختامين توکو د تولید او سړک جوړونې رشکت 2

د داوطلبــۍ اســناد پــه ۲۱ جــوالی ۲۰۱۳ نیټــه پرانیســتل شــول چــې یــوازې دوه داوطلبانــو پــه کــې ګــډون کــړی وو. د داوطلبــۍ د ارزونــې پــه پایلــه کــې، 
رامیــن مختــار ســاختامين، د ســاختامين توکــو د تولیــد او ســړک جوړونــې رشکــت تــر ټولــو د ټیټــې بیــې ځــواب ورکونکــی رشکــت اعــالن او پــه ۱۲ اکټوبــر ۲۰۱۳ نیټــې وررسه 

قــرارداد الســلیک شــو. د قــرارداد مبلــغ 19,208,230.00 افغانــۍ وو پــه داســې حــال کــې چــې د انجنیرانــو لــه لــورې لګښــت 21,219,030.00 افغانــۍ اټــکل شــوی وو. 

ددې پــروژې د تدارکاتــو پــه اړه موندنــې ښــيي چــې پــه پــروژه کــې  د پــام وړ ســتونزې نــه دي موجــودې. د داوطلبــۍ د ارزونــې راپــور پــه بشــپړه توګــه د ډاډ 

ورکونــې د ټیــم پــه واک کــې ورکــړل شــوی او داوطلبــي د تــر ټولــو ټیټــې بیــې پــه پــام کــې نیولــو رسه د ځــواب ویونکــي داوطلــب پــه ګټــه متامــه شــوې. 

4.1.8 د خواجه بنا له کيل څخه د کلیوال سړک پروژه د تخار چال ولسوالۍ تر ایشان خلیفه 
کيل پوري

دغــه پــروژه ۹ ټولنیــزو پراختیایــي شــوراګانو تــه پــه ۹ برخــو کــې ورکــړل شــوې ده. د تدارکاتــو پروســه یــې د کلیــو د پراختیــا وزارت لــه لــوري تــر رسه شــوې 

ده او بودیجــې یــې د نړیــوال بانــک لــه خــوا ور کــړل شــوې ده.  د دې پــروژې عمومــي بودیجــه د AF 157,635,239 تخمیــن شــوي ده

مقدار قراردادبخش شوراشامره.

19m RCC Girder Bridge17,166,595.50 AFNبازارک1

to 2+30016,402,413.60 AFN 000+0ایشان خلیفه2

to 4+50016,329,235.00 AFN 300+2ده بازارک3

to 5+70018,650,266.30 AFN 500+4رئیس توغان4

to 7+52017,278,938.10 AFN 700+5خواجه بینا سوفله5

to 10+30016,544,692.10 AFN 520+7خوانه بینا اولیا6

to 13+00017,795,261.70 AFN 300+10ده سعید7

to 15+30018,486,298.40 AFN 000+13پنباک8

to 17+14018,981,539.00 AFN 300+15پاچه دره9

ــه پروســه کــې هیــڅ ډول اندېښــنه  ــو پ ــر بنســټ د تدارکات ــه د وړانــدي شــویو ســندونو پ ــه ځانګــړي ډول تــدارکايت اســنادو ت ــه پ اډ ورکوونکــي ډلــې ت

شــتون نــه لــري.
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4. 2 د لګښت زیاتېدل 

ــه  ــه ده. پ ــوه ســرته ننګون ــو کــې ی ــه پرمختیايــي هیوادون ــوه مهمــه ســتونزه ده خــو پ ــه نــړۍ کــې ی ــه ټول ــه وادانیــز صنعــت کــې پ د لګښــت زیاتیــدل پ

افغانســتان کــې دغــه ننګونــه نــږدې پــه ټولــو پــروژو کــې د ټولــو خــواوو لکــه پیرودونکــو، قراردادیانــو، فرعــي قراردادیانــو او مشــوره ورکونکــو پــه برخــه 

کــې خــورا لویــه ده. هغــه تحقیــق چــې د انجنیــري، پــروژې او د تولیــد دمدیریــت د اووم کانفرانــس )EPPM2016( لپــاره تــررسه شــوی وو د افغانســتان پــه  

ســاختامين صنعــت کــې د لګښــت د زیاتېــدو پــر مهمــو دالیلــو بحــث کــوي. ددغــې څیړنــې موندنــې ښــيي چــې هغــه عمــده دالیــل چــې پــه افغانســتان 

کــې د ســاختامين لګښــت د زیاتیــدو المــل کیــږي پــه دغــه ډول دي: اداري فســاد، د ســاختامن پــر مهــال د څښــن لــه لــورې پــه فرمایــش کــې بدلــون 
او پــه مارکیــټ کــې انفالســیون. 34

د ټــاکل شــوو اتــو پــروژو پــه اړه د ډاډ ورکونــې د پروســې موندنــې هــم یــاد شــوي دالیــل تاییــدوي او ددې تــر څنــګ دتــدارکايت واحدونــو پــه ادارو کــې 

د ظرفیــت نشــتوالی هــم بــل مهــم دلیــل ګڼــي، پــه دې مانــا چــې د پــروژې د تیارولــو او پــالن جوړونــې پــه پــړاو کــې د پــروژو بــرآورد پــه ســمه توګــه نــه 

کیــږي چــې د لګښــتونو د زیاتیــدو المــل ګرځــي. 

شکل 5: په ټاکل شوو پروژو کې د لګښت زیاتېدل

پــه ټــاکل شــوو اتــو پــروژو کــې یــوازې دری یــې د لګښــت لــه زیاتیدلــو رسه مــخ وې. د قــره هنــدو کيل ډبریــن اســتنادي دیــوال پــه پــروژه کــې لګښــتونه 

راټیــټ شــول ځکــه چــې پــه لومړیــو کــې د اســتنادي دیــوال اوږدوالــی ۱۵۰۰ مــرته اټــکل شــوی وو خــو بیــا وروســته پــه ســاحه کــې د جــوړ شــوي دیــوال  

اوږدوالــی ۱۳۹۲ مــرته وو. د همــدې اســتنادي دیــوال د پــروژې پــه څیــر د ســالنګ او د بامیانــو د ورس پــه پــروژو کــې هــم لګښــتونه راکــم شــول چــې 

دلیــل یــې د پــروژې د ترتیــب پــر مهــال د پــروژو لــوړ بــرآورد وو. د تخــار والیــت پــه چــال ولســوالۍ کــې د کلیــوايل ســړک پــروژه تــر اوســه نــه ده بشــپړه 

شــوې او تــر دې مهالــه د بدلــون لپــاره کــوم حکــم هــم نــه دی تاییــد شــوی. همدارنګــه، دکــامل خــان بنــد پــروژه اوس پــه لومړنیــو پړاونــو کــې ده او تــر 

دې مهالــه پــه لګښــت کــې بدلونونــه نــه دي تاییــد شــوي لــه همــدې املــه د لګښــت زیاتوالــی یــې ۰٪ دی. 

هغــه پــروژې چــې لګښــتونه پــه کــې زیــات شــوي ټولــې د د اوبــو او انــرژۍ پــه وزارت پــورې اړه لــري. لــه دويش څخــه تــر پلخمــري پــورې د ســړک پــروژه 

د لګښــت د زیاتــوايل تــر ټولــو لــوړه ســلنه لــري. د لګښــت د زیاتــوايل د لــوړې ســلنې اصــيل دلیــل ناســمه رسوی او د پــروژې ناســم ډیزایــن دی. ځینــې 

مهــم جوړښــتونه لکــه اســتنادي دیوالونــه، پلچکونــه او پلونــه یــا پــه ډیزایــن کــې پــه پــام کــې نــه وو نیــول شــوي او یــا پــه ســاحه کــې د عمــيل کیــدو وړ 

نــه وه. پــه پایلــه کــې،  د لومــړي قــرارداد پــه بیــه کــې دوه ځلــې د لګښــتونو دزیاتــوايل حکــم تاییــد شــو چــې پــه لګښــت کــې ۲۴٪ لوړوالــی څرګنــدوي. 

د کندهــار د هوايــي ډګــر ســړک پــروژه د لګښــت د لــوړوايل دویمــه لــوړه ســلنه لــري. د داوطلبــۍ د اســنادو د یــوې برخــې پــه توګــه ، د مشــخصاتو لیســت 

)BoQ( ټیــټ اټــکل شــوی وو خــو پــه عمــل کــې د زیاتــرو اقالمــو واقعــي مقدارونــه د لومړنــۍ  BoQ پــه پرتلــه زیــات وه. د پــروژې ډیزایــن پــه ســاحه کــې 

د تطبیــق وړ نــه وو چــې بیــا وروســته تعدیــل او پــه  BoQ کــې وررسه ســم بدلونونــه راغلــل. د ډیزایــن تعدیــل شــاوخوا یــو کال وخــت ونیــو او دا ځــل د 

34  پــه افغانســتان کــې د ســاختمان پــه صنعــت کــې د لګښــتونو د لوړوالــي مهــم الملونــه غــالم عبــاس نیــازی او نویــل پینټینــګ، 

ــس ــوال کانفران ــت اووم نړی ــد د مدیری ــروژې او تولی ــرۍ، پ د انجنی
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امریکايــي ډالــرو د تبادلــې نــرخ لــه ۵۷.۲۷ څخــه ۶۷ افغانیــو تــه لــوړ شــوی وو چــې د قــرارداد اصــيل بیــه یــې اغیزمنــه کــړه. د دې ترڅنــګ، قــراردادي 

اضــايف کار هــم تــر رسه کــړ چــې د اصــيل قــرارداد پــه بیــه کــې نــه وو شــامل. دغــه ټــول دالیــل د پــروژې پــه لګښــتونو کــې د ۲۰٪ لــوړوايل المــل شــول. 

لــه کابــل څخــه تــر لوګــر پــورې د ســړک پــه پــروژه کــې د لګښــت د ۱۲٪ لــوړوايل اصــيل دلیــل د ډیزایــن پــه پــړاو کــې د ناســمې جیوتخنیکــي څیړنــې 

تــررسه کــول وو. د ټولګټــو د وزارت د البراتــوار د ریاســت د سپارښــتنې پــر بنســټ د ســړک ډکــون تــه د اوبــو ورننوتــل او د ونــو او بوټــو د جــرړو د ودې پــر 

وړانــدې د ســړک د ډکــون د مقاومــت د زیاتــوايل لپــاره د ســړک د پړوفایــل پــه لــوړوايل کــې ۷۰ ســانتی مــرته زیاتــوايل  او د  BoQ پــه اقالمــو کــې لوړوالــی 

د تدارکاتــو د مــيل کمیســیون لــه لــورې تاییــد شــو چــې پــه لګښــتونو کــې د شــاوخوا ۱۲٪ لوړوالــی څرګنــدوي. 35  

شکل 6: په ټاکلو پروژو کې د لګښتونو د زیاتوايل د دالیلو ونډه

د ډاډ ورکونــې د ټیــم موندنــې ښــيي چــې پــه ټاکلــو پــروژو کــې د لګښــتونو د لــوړوايل اصــيل دلیــل د تــدارکايت واحدونــو پــه ادارو کــې د کــره ســاحوي 

رسوی ګانــو او جیــو تخنیکــي څیړنــو د راپورونــو پــر بنســټ د تطبیــق وړ او عمــيل ډیزاینونــو د ترتیــب پــه برخــه کــې د ظرفیــت نشــتوالی دی. د ډیزایــن تــر 

پــړاو وړانــدې بایــد د تــدارکايت واحدونــو ادارې د پــروژو رسوی ګانــې، جیوتخنیکــي څیړنــې او نــورې اړینــې څیړنــې تــررسه کــړي. خــو دغــه کار پــه ســمه 

توګــه نــه اداره کیــږي ځکــه چــې رسوی کونکــي ډیــرې زیاتــې تیروتنــې تــررسه کــوي او د رسوی کــره والــی د منلــو وړ نــه وي، جیوتخنیکــي څیړنــې یــا 

نــه تــررسه کیــږي او یــا  یــې پایلــې لــه پامــه غورځــول کیــږي، د ډیزایــر، رسوی ټیــم او قــراردادي ترمینــځ د همغــږۍ نشــتوالی او پــه تــدارکايت واحدونــو 

کــې د تخنیکــي ظرفیــت نشــتوالی د ســاختامن پــه پــړاو کــې د مهمــو ســتونزو المــل کیــږي. 

4. 3 د وخت اوږدېدل 

پــه ســاختامين صنعــت کــې د لګښــت د لوړیــدو پــه څیــر د وخــت اوږدیــدل هــم یــوه مهمــه ســتونزه ګڼــل کیــږي. پــروژه هغــه مهــال بریالــی ګڼــل کیــږي 

چــې لــه مهالویــش رسه ســمه رس تــه ورســیږي. لــه بــده مرغــه پــه افغانســتان کــې د یــو شــمیر دالیلــو لــه املــه ګــڼ شــمیر ســاختامين پــروژې لــه ځنــډ 

ــراردادي بنســټونو د  ــر بنســټ امنیــت، اداري فســاد، د ق ــررسه شــوی ریــرسچ پ ــورې ت ــه ل ــډاډو ل ــازي او کســیم ګی ــاس نی رسه مــخ کیــږي. د غــالم عب

تخنیکــي کارکونکــو ټیــټ ظرفیــت، د پیرودونکــو )ډونرانــو( لــه لــورې دپیســو پــه اداینــه کــې ځنــډ او د قــراردادي لــه لــورې د ســاحې کمــزورې مدیریــت 
او څارنــه  د ســاختامين کارونــو د ځنــډ اصــيل دالیــل پــه نښــه شــوي. 36

NPA/NPC-05B :35  :د تدارکاتو د ملي ادارې پریکړه

36  په افغانستان کې د ساختماني صنعت په پروژو کې د ځنډ الملونه 
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شکل 7: د ټاکل شوو پروژو د وخت اوږدوالی

د کــامل خــان بنــد پــروژه د وخــت د اوږدوايل تــر ټولــو لــوړه ســلنه لــري. خــو دا بایــد پــه یــاد ولــرو چــې دا پــروژه اوس هــم د کار پــه لومړیــو پړاونــو کــې ده 

او کــه قراردادیــان او پیرودونکــی د ســاختامين کارونــو د چټکتیــا لپــاره واقعــي پــالن جــوړ کــړي نــو ښــايي دغــه ســلنه د پــام وړ تــر کچــې راښــکته يش. 

ددې پــروژې کاري مــوده ۴۲ میاشــتې) ۳.۵ کالــه( ده. لــه یــو کال څخــه پــه زیــات وخــت کــې، د ډاډ ورکونــې ټیــم تــه د تــدارکايت ادارې لــه لــورې د 

۱۰٪ پرمختــګ راپــور ورکــړل شــوی. دا بــه د قــراردادي او تــدارکايت واحــد لپــاره خــورا ننګونکــي  وي چــې پاتــې ۹۰٪ کار پــه ۲.۵ کلونــو کــې پــوره کــړي. 

لــه همــدې املــه غــوره بــه دا وي چــې د پــروژې د وخــت اوږدوالــی د پــروژې پــه وروســتیو پړاونــو کــې وارزول يش. د اوســنیو ارزونــو پــر بنســټ، لــه دويش 

څخــه تــر پلخمــري پــورې د ســړک پــروژه د ټــاکل شــوو پــروژو ترمینــځ د ترټولــو لــوړې ســلنې  واقعــي وخــت لــه اوږدوايل رسه مــخ ده. 

جدول  17 : په ټاکل شوو پروژو کې د وخت د اوږدوايل الملونه

د وخت د اوږدیدو الملونه  پروژه 

له دويش څخه تر پلخمري پورې د سړک 

پروژه 

د دې پروژې د قرارداد موده دوه ځلې وغځیده. دغه پرژه له خپل وخت څخه ۲۹ میاشتې اوږده شوې. دا چې د 

پروژې د ال اوږدیدو لپاره د تاییدۍ هیڅ کوم سند نه دی ترسرتګو شوی نو داسې نه ښکاري چې د ۱۷ میاشتو 

ځنډ دې د توجیه وړ وي. 

په لومړي  ځل د ۸ میاشتو لپاره د پروژې متدید

د ډونر او حکومت له لورې د اضايف کارونو تایید: په اضايف کارونو کې په پلخمري ښار کې د اته . 1

کیلومټره سړک او د سیالب د اوبو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوال جوړول شامل وو. په پایله کې، د پروژې 

وخت اته میاشتې نور هم وغزیدو. 

د دویم ځل لپاره د پروژې متدید

د پاتې کار بشپړیدل . 2
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 له کابل څخه تر لوګر پورې د سړک پروژه

په دې پروژه کې قراداد دوه ځلې متدید شو: 

په لومړي ځل د ۸ میاشتو لپاره متدید

ډیزاین په ساحه کې له دې امله د تطبیق وړ نه وو چې جیوتخنیکي راپور د ساحې د واقعي رشایطو پر . 1

بنسټ نه وو تیار شوی. له همدې امله ډیزاین له رسه اصالح شو او د ټولګټو وزارت په بیالبیلو بستو کې د 

ډیزاین اسناد قراردادي ته وسپارل. د ډیزاین بیا کتنې شاوخوا یو کال وخت ونیو. 

په دویم ځل د ۴ میاشتو لپاره د پروژې متدید 

قراردادي د ځمکې د استمالک په برخه کې له ستونزو رسه مخ شو ځکه چې د سړک پر رس ځینې . 2

هستوګنیزې او سوداګریزې سیمې، کرنیزې ځمکې او حکومتوې ادارې موجودې وې او ځايي خلکو ستونزې 

جوړولې چې د څو ورځو لپاره د ځنډ المل شو. 

دسړک پر غاړه د بریښنا ځینې پایې وې چې باید د سړک له مخې لیرې شوې وې. قراردادي د ټولګټو وزارت . 3

او د بریښنا رشکت ) دبریښنا د کارونې دولتي رشکت( ته په دې اړه خرب ورکړ. له بده مرغه، قراردادي دوه 

میاشتې وروسته هم  له دغو بنسټونو څخه هیڅ ځواب تر السه نه کړ او قراردادي اړ شو پخپله دغه پایې 

لیرې کړې او په پاي کې د دوه میاشتو ځنډ المل شو. 

د ساختامين کارونو په اوږدو کې امنیتي ستونزې وې او قراردادي نشو کولی ساختامين تجهیزات ځاي پر . 4

ځاي کړي. له همدې امله د ساختامين کارونو چټکتیا خورا کمه وه. 

د پروژې په اوږدو کې د ژمي دوه موسمونه راځي. د کار د کیفیت د ښه ساتلو په موخه، قراردادي د ژمي په . 5

سړو ورځو کې کار ځنډوي چې په پایله کې د ۳ میشاتې ځنډ المل شو. 

 د کندهار د هواي ډګر د سړک پروژه

دا چې لومړنی ډیزاین په ساحه کې د تطبیق وړ نه وو، دغه ډیزاین د ټولګټو وزارت له لورې تعدیل او په پایله کې 

ځینې اضايف اقالم او مقدارونه په BoQ کې ورزیات شول چې د پروژې په وخت کې د شاوخوا ۸۳٪ زیاتوايل المل 

شو.  

دورس د کلیوايل سړک پروژه 

دغه پروژه د بامیان والیت په یوې لیرې پرتې سیمه کې ځاي لري او د پروژې ساحې ته په ځانګړي توګه د ژمي په 

موسم کې الرسسی خورا ستونزمن دی. د پروژې د وخت د اوږدوايل عمدله الملونه په الندې توګه دي : 

په پیل کې د پروژې ساحې ته غزیدلی سړک خوندي نه وو او قرارداي ۷۰ ورځې وروسته په ساحه کې کار . 1

ته چمتو شو. 

د پروژې ساحې ته الرسسی خورا ستونزمن دی او سیمې ته د ساختامين توکو لیږد زیات وخت ته اړتیا لري. . 2

د حاصل ټولولو د موسم په اوږدو کې د پروژې په سیمه کې د کارګرو نشتوالی . 3

د سړک د لورې د بدلون په برخه کې د ځايي خلکو له لورې د ستونزو پیدا کول . 4

د سالنګ د پلچکونو، استنادي دیوال او 

کلیوايل سړک پروژه 

ساختامنی کارونه د ۳۴۲ ورځو لپاره د ځمکې د استمالک د مسایلو له امله ځنډول شوي وو. ځايي ولسونه . 1

پروژې ته د خپلو ځمکو د ورکړې مخالف وه او د پروژې په اوږدو کې یې ستونزې جوړولې. 

د ژمي په موسم کې د ساختامين کارونو ځنډول د درې میاشتې ځنډ المل شو. . 2

 له خواجه بناء څخه تر احسان خلیفه چال

 ولسوالۍ پورې کلیوايل سړک پروژه

دغه پروژه ۹ بیالبیلو ولي پرمختايي شوراګانو )CDCs( ته ورکړل شوې. د پروژې په ځینو برخو کې سختې 

کیندنې ته اړتیا ده چې ولي پرمختیايي شوراګانې د کیندنو او سختو ځایونو د پرې کولو لپاره کايف تجهیزات 

نلري. 

 د کامل خان بند پروژه
د پروژې ډیزاین تر اوسه نهايي او تایید شوی نه دی. له همدې امله مهم ساختامين کارونه یې تر اوسه نه دي پیل 

شوي. 

 د قره هندو کيل د ډبرین استنادي دیوال

 پروژه
پروژه له مهال ویش رسه سم بشپړه شوې. 

د هــرې پــروژې د وخــت د اوږدیــدو لپــاره ځانګــړي دالیــل موجــود وه. پــه ټولــه کــې، د ټیــټ کیفیــت ډیزایــن، د ځمکــې اســتمالک، ناامنــي، د پیســو پــه اداینــه 

کــې ځنــډ، د رسچینــو نشــتوالی، د ځايــي ولســونو د مالتــړ نشــتوالی او د هــوا نامســاعد حــاالت پــه ټــاکل شــوو پــروژو کــې د ځنــډ تــر شــا مهــم فکتورونــه دي. 
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شکل 7: په ټاکل شوو پروژو کې د وخت د اوږدوايل د الملونو ونډه

د ټیــټ کیفیــت ډیزایــن پــورې تړلــې  ســتونزې د پــروژې د وخــت د اوږدیــدو او لګښــت د زیاتیــدو  المــل دی. نــږدې ټولــې ټــاکل شــوې پــروژې څــه نــا 

څــه د ډیزایــن رسه تړلــو ســتونزو  رسه مــخ شــوې چــې د قــراردادي لــه لــورې راپورتــه او د تــدارکايت واحــد لــه لــورې ډیزایــن تعدیــل شــوی چــې د پــروژې 

د تطبیــق پرمهــال یــې زیــات وخــت نیولــی. 

4. 4 د ودانۍ د کیفیت مدیریت 

د یــوې پــروژې د بریــا لپــاره بــل مهــم معیــار د ودانــۍ کیفیــت دی. د ودانیــزو پــروژو ټیــټ کیفیــت د نــړۍ پــه کچــه یــوه عامــه پیښــه ده چــې د کیفیــت د 

ناســم مدیریــت لــه املــه د وخــت، پیســو او انســاين رسچینــو او توکــو د ضایــع کیــدو المــل کیــږي. 

افغانســتان هــم لــه دې کاره مســتثنی نــه دی. د ۲۰۰۱ کال راهیســې د هیــواد پــر زیربنــا ډیــرې پیســې ولګــول شــوې. اوســمهال د نویــو جــوړو شــوو 

زیربنــاوو ســرته برخــه پــه ګــډه د ښــې او هــر اړخیــزې پــالن جوړونــې او پــروژې چمتــو کونــې د نشــتوايل، د ډیزایــن او کیفیــت د کمــزوري مدیریــت، د 

ســاتنې او څارنــې د پالنونــو د نشــتوايل، نــا امنــۍ، اداري فســاد او ظرفیــت د نشــتوايل لــه املــه لــه ویجاړیــدو رسه مــخ دي. 

پــه ټــاکل شــوو پــروژو کــې د ودانــۍ د کیفیــت څیړنــه د ډاډ ورکونــې د پروســې مرکــزي موضــوع ده. لــه همــدې املــه، د ډاډ ورکونــې ټیــم د پلټنــې پــه 

موخــه د ټــاکل شــوو پــروژو ســاحو تــه لنــډ ســفرونه درلــودل. نــږدې ټولــې اتــه ټــاکل شــوې پــروژې د ودانــۍ پــر مهــال او تــر هغــې وروســته د کیفیــت لــه 

اړونــده ســتونزو رسه مــخ وې. پــه هــره پــروژه کــې دکیفیــت ســتونزې پــه جــال توګــه پــه النــدې جــدول کــې خالصــه شــوي. 
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جدول  18: په ټاکل شوو پروژو کې د ودانۍ د کیفیت په اړه لیدنې

د ودانۍ د کیفیت ستونزې پروژه 

له دويش څخه تر پلخمري پورې د سړک پروژه 

• د سړک په  اوږدو کې  جدي درزونه لیدل کیږي 	

• د سړک په ځینو برخو کې کوچنۍ کندې لیدل کیږي. 	

• په ځینو برخو کې د سړک څنډې ماتې شوي دي 	

• د یو شمیر پلچونو استنادي دیوالونه رس له اوسه ویجاړ شوي. 	

 د ډاډ ورکونې ټیم کومه جدي ستونزه و نه لیدهله کابل څخه تر لوګر پورې د سړک پروژه 

 د ډاډ ورکونې ټیم کومه جدي ستونزه و نه لیدهد کندهار د هواي ډګر د سړک پروژه 

 د ډاډ ورکونې ټیم کومه جدي ستونزه و نه لیدهدورس د کلیوايل سړک پروژه 

 د ډاډ ورکونې ټیم کومه جدي ستونزه و نه لیدهد سالنګ د پلچکونو، استنادي دیوال او کلیوايل سړک پروژه 

له خواجه بناء څخه تر احسان خلیفه چل ولسوالۍ پورې 

کلیوايل سړک پروژه 

• د ویالو د نشتوايل له امله، په ځینو برخو کې د سړک سطحه له مینځه تللې او په ځینو برخو کې آن 	

د سړک بسرت مات شوی. 

• د غټو ډبرو )کمرو( د راغورځیدو د مخنیوي او تحکیم جوړښتونه په پام کې نه دي نیول شوي. له 	

همدې امله، د ځمکې د ښوییدنې، د کمرو د راپریوتلو او د ډبرو د ټوټو دجریان ګواښ خورا لوړ دی. 

د کامل خان بند پروژه 
د پروژې په ساحه کې تر اوسه عميل ساختامين کارونه نه دي پیل شوي. همدا المل دی چې د ډاډ 

ورکونې ټیم د ساحوي کتنو پر مهال هیڅ جدي ستونزې نه دي ثبت کړي. 

د قره هندو کيل د ډبرین استنادي دیوال پروژه 

• استنادي دیوال په ځینو سیمو کې له سختو څپو رسه مخ دی. د استنادي دیوال د راپریوتو ګواښ 	

خورا لوړ دی. 

• د استنادي دیوال شاتنی اړخ نه دی ډک شوی. په باراين موسم کې د باران اوبه د دیوال شا ته 	

ډنډیږي. 

لــه اتــو ټــاکل شــوو پــروژو څخــه پــه دریــو کــې د ودانــۍ کیفیــت خــورا بحــراين دی. د دغــو دریــو پــروژو پــه اړه د ډاډ ورکونــې د ټیــم لیدنــې څرګنــدوي 

چــې د قــراردادي کمــزوري اجــرآت، ټیــټ کیفیــت رسوی او ډیزایــن، د ټیــټ کیفیــت درلودونکــو ودانیــزو توکــو کارول او د پیرودونکــې لــه لــورې د پيــاوړي 

څــار او نظــارت نشــتوالی د ودانیــزو کارونــو د ټیــټ کیفیــت مهــم الملونــه دي. 

لــه دويش څخــه تــر پلخمــري پــورې د ســړک پــه پــروژه کــې تــر تســلیمۍ یــوازې دوه کالــه ورســته د ســړک پــر مــخ خــورا جــدي درزونــه لیــدل کیــږي. دغــه 

درزونــه د ســړک پــه ټــول اوږدوايل کــې لیــدل کیــږي. ددې ترڅنــګ د ســړک پــه اوږدو کــې پــه ځینــو برخــو کــې ســرت خاپونــه هــم لیــدل کیــږي. دغــه 

نیمګړتیــاوې دومــره جــدي دي کــه د ټولګټــو وزارت لــه لــورې چټــک رغونکــي ګامونــه وانخیســتل يش، دا ســړک پــه ډیــر ژر د ترمیــم او آن بیــا رغونــې 

لپــاره اضــايف پیســو تــه اړتیــا پیــدا کــړي. 

د سړک پر سطحه درزونه 
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د تخــار والیــت پــه چــال ولســوالۍ کــې لــه خواجــه بنــاء کيل څخــه تــر احســان خلیفــه پــورې د کلیــوايل ســړک پــروژه هــم د کیفیــت لــه اړخــه ګــڼ شــمیر 

ســتونزې لــري. پــه ډیزایــن کــې د ویالــو او  ورښــت لپــار کايف جوړښــتونه پــه پــام کــې نــه دي نیــول شــوي نــو لــه همــدې املــه پــه ځینــو برخــو کــې د 

ســړک کریــړ لــه مینځــه تللــی. د ســړک پــه ځینــو برخــو کــې اســتنادي جوړښــتونه جــوړ شــوي، د ســړک بســرت ښــه نــه دی تختــه شــوی  او بــې کیفیتــه  

مــواد پــه کــې کاریــديل. دا ټــول دســړک دبســرت د کیناســتو )نشســت( د اړخــي د پریوتــو، ځمکښــوییدنې او درزونــو  المــل شــوی. 

 
د ویالیو نشتوالی د اړخي پریوتل

د تخــار والیــت پــه قــره هنــدو کيل کــې د ډبریــن اســتنادي دیــوال د پــروژې د ودانــۍ کیفیــت هــم د اندیښــنې وړ دی. د دیــوال جوړښــت پــه ځینــو ســیمو 

کــې ســولیدلی چــې لــه دې رسه د راغورځیــدو او  کیناســتو  ګــواښ هــم زیــات شــوی. پــه ځیینــو ځایونــو کــې د اســتنادي دیــوال شــا نــه ده ډکــه شــوې او 

د لښــتیو نلونــه نــه دي لګیــديل چــې پــه بــاراين موســمو کــې د اوبــو د ډنډیــدو المــل کیــږي. دغــه ســتونزه ډیــره جــدي ده چــې تهــداب تــه جــدي زیــان 

اړوي  او د دیــوال شــا تــه یــې کنــدې  رامینځتــه کــړي. د یادولــو وړ ده چــې موندنــې او لیدنــې ښــيي چــې د بامیــان والیــت پــه ورس ولســوالۍ کــې د 

کلیــوال ســړک کیفیــت د نــورو ټــاکل شــوو پــروژو پــه پرتلــه خــورا ښــه دی. دغــه پــروژه پــه ټولــو موســمونو کــې پــه لــوړه کچــه د کار اخیســتنې وړ ده  او لــه 

تســلیمۍ څخــه د دوه کلونــو پــه تیریــدو رسه بیــا هــم هیــڅ ســرتې نیمګړتیــاوې پــه کــې نــه دی لیــدل شــوي. ځايــي ولســونه ډیــر رايض وه او قــراردادي 

او د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزرت یــې پــه بریــايل توګــه د پــروژې د تــررسه کولــو لــه املــه مثبــت ارزول. 

استنادي دیوال شا ته د اوبو ډنډیډل 

د ورس کلیوايل سړک په اوږدو کې استنادي جوړښت د ورس کلیوايل سړک انځور 
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5.  موندنې او سپارښتنې 

مسؤل سپارښتنې موندنې 

د اطالعاتو خپرول

1. تدارکايت واحدونو په منځنۍ توګه د افغانستان بنسټیزې روڼتیا 

نوښت د ډاګیزه کولو په معیار کې د غوښتل شوې ډاټا  ۲۷٪ سلنه 

په فعاله )Proactive(  بڼه ډاګیزه کړې. چې په تدارکايت بنسټونو 

کې د اطالعاتو خپرولو تر ټولو ټیټه کچه ده.

۲. د غوښتنو له مخې د اطالعاتو خپرول د تحقق ډلې لپاره اسان دي. هغه 
هم ډېر د صادر شویو مکتوبونو په دلیل چې د دخیلو بنسټونو د رئیس او د 

بنستیزې روڼتیا نوښت ترمنځ د حاکم هوکړه لیک پوري تړيل. دې وضعې ته 
په کتو، تدارکايت بنسټونه په منځني ډول   68 سلنه اطالعات د بنستیزې روڼتیا 

نوښت په غوښتنه خپاره کړي او دا په دقیقه توګه د اطالعاتو خپرولو عمومي  
غوښتنې منعکسوي. 

 

د حکومت تدارکايت واحدونه باید د معلوماتو د . 1

ډاګیزه کولو په موخه د ساختامين سکټور د روڼتیا د نوښت 

د ډاګیزه کولو له معیارونو رسه سم یو عامه پورتال )ویبپاڼه( 

او د ډاټا زیرمتون جوړکړي او یا هم خپلې موجودې ویبپاڼې 

ښې فعالې کړي چې غوره بیلګه یې د تدارکاتو د ميل ادارې 

ویبپاڼه ده 

حکومت 

۳. تدارکايت واحدونه په عادي توګه د تدارکاتو اعالن او د قرارداد 

د ورکړې د پریکړې خربتیا ډاګیزه کوي  چې د عامه تدارکاتو په 

قانون کې یې حکم شوې. د قرارداد د پيل کېدو او بشپړېدو اړوند 

پړاوونو او پروژې اطالعات نه خپرېږي. د ميل تدارکاتو ادارې له 

لوري د یوه برخه پروژو له اطالعاتو پرته.

د افغانستان د تدارکاتو اوسنی قانون تدارکايت . 2

واحدونه په دې نه مکلفوي چې د افغانستان بنسټیزې 

روڼتیا نوښت د ډاګیزه کولو له الرښود رسه سم معلومات 

ډاګیزه کړي او نه یې هم د اضايف معلوماتو له ډاګیزه کولو 

منع کوي. له همدې امله، ددې لپاره چې د زیربنايي پروژو 

په تدارکاتو کې روڼتیا زیاته يش، تدارکايت واحدونه باید د 

پروژو په اړه د نورو مهمو معلوماتو د ډاګیزه کولو نوښت 

وکړي تر څو په افغانستان کې بنسټیزې روڼتیا نوښت هدف 

ترالسه يش. 

حکومت

روڼتیا او ډاډ ورکونه

۱ . د اندیښنې وړ یو لړ داسې ستونزې رابرسیره شوې چې کولی 

يش په ځینو ټاکلو شوو پروژو کې د تدارکاتو او داوطلبۍ د پروسو 

روڼتیا او پرانیستوب اغیزمن کړي. دغه نه توجیه کیدونکې 

ستونزې په تدارکاتو کې دعدالت،آزادې سیالۍ، د قراردادونو د 

ورکړې د پریکړو او دقراردادونو د څار او مدیریت په اړه اندیښنې 

راپورته کوي چې په ځینو برخو کې د تدارکاتو قانون او مقررې یا 

په ناپامۍ رسه له پامه غورځول شوي او یا هم په ځینو مواردو کې 

په بشپړتوګه تر پښو الندې شوي. د بېلګې په توګه د کابل لوګر سړک 
سفالټ کولو داوطلبۍ ۳۰ موده ونیوه او د سالنک کلیوايل سړک په پروژه کې 

یوازي دوه داوطلبو ګډون وکړ

د زېربنایي پروژو په تدارکاتو کې د روڼتیا ډېرېدو په موخه، تدارکايت 

بنسټونه باید د افغانستان بنسټیزې روڼتیا نوښت نړیوال معیارونه لکه، 

 )OCP( او د خالص قرارداد مشارکت )IDS ( د زېربنایي اطالعاتو معیار

څخه ګټه واخيل او د پرېکړې نیونې په پروسو کې د مدين ټولنو او 

سیمه ایزو خلکو د ګډون له الرې حساب ورکول ښه کړي. 

حکومت

مدنې ټولنې او رسنۍ باید اصالحايت اجنډا چې په دې راپور کې راغيل 

تعقیب کړي او ډاډ تر السه کړي، چې تدارکايت بنسټونه عامه بودیجه 

په رڼه بڼه لګوي. 

د مدين ټولنو بنسټونه



 د افغانستان بنسټیزې روڼتیا نوښت

41

۲. په زېربنایي پروژو کې ډېر لګښت او موده د پروژو د سپارنې په برخه کې 

عمده ستونزې دې. په منځني ډول په ټاکل شویو پروژو کې %18 د لګښت 

زیاتوالی او %19  د مودې زیاتوالی لیدل کېږي. د افغانستان بنسټیزې روڼتیا 

نوښت دغه ډول موندنې تائیدوي. په دې  ډول چې په دې مطالعه کې د 

لګښت او زمان ډېروالی سرته ستونزه بويل او د زېربنایي پروژو په سپارښتنه 

کې یې یادونه کړي. 

هغه اصيل علتونه چې د اړوندې مودې او لګښت د ډېروايل سبب ګرځي، د 

چمتووايل پړاو، لکه ناقصه رسوې، ډیزاین او همدارنګه د داوطلبۍ اسنادو لپاره 

ناقص دي. دا ډول مسائل له دويش څخه – پلخمري سړک، د کندهار هوایي 

ډګر سړک او د کابل لوګر سړک په پروژو کې په روښانه توګه ښکاري. په دې 

رسبېره د رسوې ټیم د ډیزایرن او قراردادي ترمنځ د نه همغږۍ شتون او د 

تدارکايت بنسټونو تخنیکي وړتیا کمښت د مودې او لګښت د ډېرېدو سبب 

ګرځي. 

تدارکايت واحدونه مکلف دي چې د پروژې د تیارولو پروسې 

بهرته کړي او په ادارو کې ظرفیتونه رامینځته کړي چې 

وکولی يش  په سمه توګه مقدمايت امکان سنجي، امکان 

سنجي، د داوطلبۍ اسناد او د پروژې رسوی او ډیزاین بشپړ 

کړي تر څو په دې کار رسه د پروژې د تطبیق پر مهال د 

ګڼو ننګونو مخه ونیول يش

حکومت 

خصويص سکټور باید د قرارداد مهالویش او . 1

بودجې په چوکاټ کې د لوړ کیفیت خدمتونو په عرضې 

مترکز وکړي. دغه بهرتوالی کیدی يش په خپلو ادارو کې د 

ظرفیت د لوړوايل او د پرانیستې او عادالنه سیالۍ له الرې 

د پروژې لپاره د وړ کارونکو د ګامرنې له الرې ترالسه يش. 

خصويص سکتور 

د ګڼو ونډوالو ډله به له تدارکايت واحدونو رسه کار کوي چې 

د بنسټیزې روڼتیا نوښت کې یې د عالقې کچه لوړه يش او 

دا ورزده کړي چې د بنسټیزې روڼتیا نوښت اصال څه شی 

دی، د ساختامين سکټور د روڼتیا او ډاګیزه کولو په برخه 

کې نړیوالې ښې کړنې او د بریالیتوب کیسې او هغه ګټې 

چې د افغانستان بنسټیزې روڼتیا نوښت یې د دوي ادارې ته 

راوړی يش،  وررسه رشیکې کړي. 

دا باید یوازې د ارزونې ا والرښوونې پروسه نه بلکې د 

همکارۍ او زده کړې پروسه وي.

د دخیلو بنسټونو ډله

ټولنیزې حساب ورکونې ته د الس ريس په موخه، مدنې ټولې باید په 

پروژو کې د خلکو د ګډون او د ذکر شویو سپارښتنو په تعقیبولو رسه 

په دې راپور کې د عمل نوښت را منځته کړي. 

د مدين ټولنو بنسټونه

۳. په ټاکل شویو پروژو کې د مدیریت کیفیت هم د اندېښنې جز دي، ځکه 
چې  په وروستیو سپارل شویو پروژو کې د ټکني کېدو ښکاره بېلګه ده. د 

یادونې وړده، چې د روانو پروژو جوړونه، له ناسمې رسوې، ټیټ کیفیت، له 
پروژو څخه د تخصيص څارنې نه شتون او د کمې وړتیا، لږ مايل او تخنیکي 

موجودیت کولی شو په دې الره کې بالقوه عوامل وبولو. 

د پروژو چمتو کولو په مهال باید وړتیا ښه يش او د څارنې مېکانیزم 

باید بیا وکتل يش. 

حکومت 

د کیفیت په تړاو چې په دې راپور کې کومې اندېښنې راغلې دي، د 

دخیلو بنسټونو ډله یې باید تعقیب په غاړه واخيل . د موضوع د ال 

تحلیل او تجزیې لپاره سپارښتنه کېږي چې د ډاډ ورکونې راپور په 

وروستیو نسخو کې په ځانګړي دقت نویو او جاري قراردادونو کې 

زیاتې پروژې د تعقیب لپاره شاميل يش

د دخیلو بنسټونو ډله
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6 ضامیم 

6. 1 ضمیمه ۱: تفصیيل ډاګیزه شوي معلومات 

6. 1. 1 د ټولګټو د وزارت پروژې 

د پروژې معلوما تشمیره
له دويش څخه تر پلخمري پورې د ۵۲ 

کیلومټرو په اوږدوايل د قیر سړک رغول 

له کابل څخه تر لوګر پورې د 

۲۱.۲۰۹ کیلومټرو په اوږدوايل  د قیر 

سړک د لومړۍ برخې جوړول 

د ۱۶.۵ کیلومټرو په اوږدوايل د  کندهار 

هوایي ډګر د سړک جوړول او قیر کول 

د پروژې د تیارولو لپاره د پيژندګلوۍ  د پړاو په پای کې  

۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ د ډاګیزه کولو نیټه 1

2
د پروژې د ټاکنې میتود ) حکومت 

پروژه څه ډول رامینځته کړه( 
نه ده ډاګیزه شوېنه ده ډاګیزه شوېنه ده ډاګیزه شوې 

زیربنا، لویه الرزیربنا، لویه الرزیربنا، لویه الر سکتور، فرعي سکتور 3

د پروژې نوم 4
له دويش څخه تر پلخمري پورې د ۵۲ کیلومټرو په 

اوږدوايل د قیر سړک رغول

له کابل څخه تر لوګر پورې د ۲۱.۲۱ 

کیلومټرو په اوږدوايل د قیر سړک د 

لومړۍ برخې جوړول

د ۱۶.۵ کیلومټرو په اوږدوايل، د  کندهار 

هوایي ډګر د سړک جوړول او قیر کول 

دويش ولسوالۍ، بغالن والیت، افغانستان  د پروژې ځاي  5
له نو نیاز څخه تر محمد آغې ولسوالۍ، 

لوګر والیت، افغانستان 

له کندهار ښار څخه د تر کندهار هوايي ډګر، 

کندهار، افغانستان  

د پروژې موخه 6

د ترافیکو د تګ راتګ زیاتوالی، د کاروبار پراختیا او 

د له پلخمري څخه تر کابل پورې د ۵۲ کیلومټرو په 

اوږدوايل د سفر د وخت راکمول

د ترافیکو د تګ راتګ  زیاتوالی، د 

کاروبار پراختیا او د له کابل څخه تر لوګر 

پورې د ۲۱.۲۱کیلومټرو په اوږدوايل د 

سفر د وخت راکمول

د موټرو تګ راتګ کې ښه والی  او له کندهار 

ښار څخه تر کندهار هوايي ډګر پورې د سفر د 

وخت راکمول او د کاروبار د اغیزمنتیا لوړول

7
د پروژې کاري ساحه ) مهم 

محصوالت( 

له دويش څخه تر پلخمري پورې د ۵۲ کیلومټرو په 

اوږدوايل د قیر سړک رغول

له کابل څخه تر لوګر پورې د ۲۱.۲۰۹ 

کیلومټرو په اوږدوايل، د ۷ مرتو په عرض 

له یو مرت شولډر او ویالې رسه  د قیر 

سړک د لومړۍ برخې جوړول

د ۱۶.۵ کیلومټرو په اوږدوايل، ۴۲ مرتو 

په عرض څلور لینه سړک، ویالو، پلیو الرو، 

پلچکونو او د سړکونو د روښنايي له سیسټم 

رسه یو ځاي د  کندهار هوایي ډګر د سړک 

جوړول او قیر کول 

8
پر چاپیریال یې اغیزې ) که د تطبیق 

وړ وي( 
د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی 

9
پر ځمکې او میشتیدنې یې اغیزې ) 

که د تطبیق وړ وي( 
د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی 

د افغانستان حکومت د افغانستان حکومت اسالمي پرمختیايي بانک او د افغانستان حکومت د متویل رسچینې 10

نه ده ډاګیزه شوې نه ده ډاګیزه شوې نه ده ډاګیزه شوې د پروژې د تایید نیټه 11

 37,023,039 امریکايي ډالر  10,576,204 امریکايي ډالر   18,450,256.00 امریکايي ډالر د پروژې تخمیني ارزښت 12

د تدارکاتو ریاست، د ټولګټو وزارت د تدارکاتو ریاست، د ټولګټو وزارت د تدارکاتو ریاست، د ټولګټو وزارت د اړیکو تفصیالت 13

د تدارکاتو پای / د قرارداد د ورکړې پړاو 

۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ د ډاګیزه کولو نیټه 1

د قرارداد نوم 2
له دويش څخه تر پلخمري پورې د ۵۲ کیلومټرو په 

اوږدوايل د قیر سړک رغول

له کابل څخه تر لوګر پورې د ۲۱.۲۱ 

کیلومټرو په اوږدوايل د قیر سړک د 

لومړۍ برخې جوړول

د ۱۶.۵ کیلومټرو په اوږدوايل، د  کندهار 

هوایي ډګر د سړک جوړول او قیر کول 

د تدارکاتو ریاست، د ټولګټو وزارت د تدارکاتو ریاست، د ټولګټو وزارت د تدارکاتو ریاست، د ټولګټو وزارت پیرودونکې اداره 3

4
د تدارکاتو کړنالره ) د تدارکاتو عمومي 

ګامونه( 
داوطلبۍ ته رابلل او د قرارداد د ورکړې اعالن 

داوطلبۍ ته رابلل او د قرارداد د ورکړې 

اعالن 
داوطلبۍ ته رابلل او د قرارداد د ورکړې اعالن 

د واحد بیه د واحد بیه د واحد بیه د قرارداد ډول 5

 1,140,691.00 امریکايي ډالر  289,980.00 امریکايي ډالر  650,000.00 امریکايي ډالر د داوطلبۍ د تضمین ډول او مبلغ 6

7
په داوطلبۍ کې د ګډون کونکو 

رشکتونو شمیر 
۴ رشکتونه ۱۳ رشکتونه ۱۲ رشکتونه 

قراردادي رشکت ) ګټونکی( 8
اسالم تجاريت ساختامين ملیټډ په رشاکت له نبي 

زاده وردک ساختامين رشکت رسه   
برک باخرت ساختامين رشکت یونیک بیلډرز ساختامين رشکت 

 37,023,039 امریکايي ډالر  10,576,204 امریکايي ډالر   18,450,256.00 امریکايي ډالر د لګښت اټکل 9

د قرارداد بیه 10

د اصيل قرارداد مبلغ: 17827645.1 امریکايي 

ډالر، د تعدیل شوي قرارداد مبلغ 22006843.15 

امریکايي ډالر 

د اصيل قرارداد مبلغ : 597,451,239.00  

افغانۍ 

د تعدیل شوي قرارداد مبلغ: 

667,665,637.63 افغانۍ 

د اصيل قرارداد مبلغ: 2,280,617,938.63  

افغانی 

د تعدیل شوي قرارداد مبلغ: 

63.,2,737,201,660 افغانۍ 

۳۰ – جون – ۲۰۱۳ ۱۴- ډیسمرب - ۲۰۱۱د تدارکاتو / پروژې د اعالن نیټه 11

تر داوطلبۍ وړاندې په ۷/۲۲/۲۰۱۳ نیټه 

ناسته تررسه شوه خو د داوطلبۍ لپاره بلنه د 

خپریدو نیټه نلري 

۰۱ جنوری ۲۰۱۴  ۰۲ دیسمرب ۲۰۱۵ ۰۱ جنوری ۲۰۱۴ د قرارداد د ورکړې نیټه 12
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د قرارداد کاري الیحه  13
له دويش څخه تر پلخمري پورې د ۵۲ کیلومټرو په 

اوږدوايل د قیر سړک رغول

له کابل څخه تر لوګر پورې د ۲۱.۲۰۹ 

کیلومټرو په اوږدوايل، د ۷ مرتو په عرض 

له یو مرت شولډر او ویالې رسه  د قیر 

سړک د لومړۍ برخې جوړول

د ۱۶.۵ کیلومټرو په اوږدوايل، ۴۲ مرتو 

په عرض څلور لینه سړک، ویالو، پلیو الرو، 

پلچکونو او د سړکونو د روښنايي له سیسټم 

رسه یو ځاي د  کندهار هوایي ډګر د سړک 

جوړول او قیر کول 

۰۱/۰۱/۲۰۱۴ د ۲۴ میاشتو لپاره ۲/۱۴/۲۰۱۴ د ۱۸ میاشتو لپاره ۲/۰۱/۲۰۱۳ – د ۱۵ میاشتو لپاره د قرارداد د پیل نیټه او موده 14

انیس ورځپاڼه او د  ARDS ویبپاڼه انیس ورځپاڼه او د  ARDS ویبپاڼه انیس ورځپاڼه او د  ARDS ویبپاڼه د تدارکاتو لپاره کارول شوې رسنۍ 15

 د تطبیق وړ نه دی بیا داوطلبي وشوه خو دلیل یې نه دی ډاګیزه شوې بیا ځل داوطلبي: نیټه او دلیل 16

د اړیکو تفصیالت 17

د ټولګټو وزارت او د افغانستان د بیارغونې او 

پرمختیايي خدمتونه ، د اقتصاد وزارت ودانۍ، 

څلورم او پنځم پوړ، ملک اصغر څلورالرې، کابل 

افغانستان

ards.procurement@ards.org.af

د ټولګټو وزارت او د افغانستان د 

بیارغونې او پرمختیايي خدمتونه ، د 

اقتصاد وزارت ودانۍ، څلورم او پنځم پوړ، 

ملک اصغر څلورالرې، کابل افغانستان

ards.procurement@ards.org.af

د ټولګټو وزارت او د افغانستان د بیارغونې او 

پرمختیايي خدمتونه ، د اقتصاد وزارت ودانۍ، 

څلورم او پنځم پوړ، ملک اصغر څلورالرې، 

کابل افغانستان

 ards.procurement@ards.org.af,

 Khayal.mohammad@ards.org.af -

tanka.prasad@ards.org.af

د قرارداد د پيل کیدو په هرو شپږو میاشتو کې 

د ډاګیزه کیدو نیټه 1

نه دی ډاګیزه شوی نه دی ډاګیزه شوی نه دی ډاګیزه شوی 

د قرارداد نوم 2

پیرودونکې اداره 3

4
قراردادي / کنسلټنټ )مشوره 

ورکونکی(
د قرارداد د پیل نیټه 5

د قرارداد موده 6

د اصيل قرارداد بیه 7

د قرارداد د فزیکي پرمختګ حالت )٪( 8

د پروژې د اجزاوو ترشیح 9

10
د قرارداد په کاري ساحه کې بدلونونه 

او دالیل یې 

ټولې اغیزمن شوې اداینې 11

12
د قرارد دفسخې تفصیالت که د تطبیق 

وړ وي 

النجمنې مسالې او حالت یې 13

د خوندیتوب تدابیر ) پیښې او مړینې( 14

د اړیکو تفصیالت 15

د پروژې د بشپړتیا د پړاو پاي 

1  

د پروژې نوم 2
له دويش څخه تر پلخمري پورې د ۵۲ کیلومټرو په 

اوږدوايل د قیر سړک رغول

له کابل څخه تر لوګر پورې د ۲۱.۲۱ 

کیلومټرو په اوږدوايل د قیر سړک د 

لومړۍ برخې جوړول

د ۱۶.۵ کیلومټرو په اوږدوايل، د  کندهار 

هوایي ډګر د سړک جوړول او قیر کول 

د پروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو وزارت پیرودونکې اداره 3
د پروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو 

وزارت 
د پروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو وزارت 

د بشپړیدو لګښت 4

د اصيل قرارداد مبلغ: 17807645.1 امریکايي 

ډالر، د تعدیل شوي قرارداد مبلغ 22006843.15 

امریکايي ډالر 

د اصيل قرارداد مبلغ : 597,451,239.00  

افغانۍ 

د تعدیل شوي قرارداد مبلغ: 

667,665,637.63 افغانۍ 

پروژه ۹۰٪ بشپړه شوې 

د ساحوي کتنې پر مهال ۹۰٪ بشپړه شوې د تطبیق وړ نه دی ۲۸ – جوالی – ۲۰۱۶ د بشپړیدو نیټه 5

6
د بشپړیدو پر مهال کاري الیحه 

)سکوپ( 
د تطبیق وړ نه دی نه دی ډاګیزه شوی 

ډیزاین او  BoQکې بدلون راغلی، دلیل یې 

د سړک دکارونو د تیارولو پر مهال نا سم  

ډیزاین وو

7
د تفتیش او د ارزونې د راپور ریفرینس 

)حواله( 
د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی نه دی ډاګیزه شوی 

د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی نه دی ډاګیزه شوی د خوندیتوب تدابیر ) پیښې او مړینې( 8

د پروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو وزارت د اړیکو تفصیالت 9
د پروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو 

وزارت 
د پروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو وزارت 

د قرارداد بشپړتیا 

   د ډاګیزه کیدو نیټه 1

د قرارداد نوم 2
له دويش څخه تر پلخمري پورې د ۵۲ کیلومټرو په 

اوږدوايل د قیر سړک رغول

له کابل څخه تر لوګر پورې د ۲۱.۲۱ 

کیلومټرو په اوږدوايل د قیر سړک د 

لومړۍ برخې جوړول

د ۱۶.۵ کیلومټرو په اوږدوايل، د  کندهار 

هوایي ډګر د سړک جوړول او قیر کول 

د پروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو وزارت پیرودونکې اداره 3
د پروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو 

وزارت 
د پروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو وزارت 
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د اسعارو د نوساناتو له امله د قراردادي دعوه د تطبیق وړ نه دی نه دی ډاګیزه شوی د قرارداد د بیې لوړیدل 4

د قرارداد په مودې کې بدلونونه 5

هو، ۲ ځل بدلونونه په کې راغيل وو: 

۱- په پلخمري ښار کې د ۸ کیلومټره سړک لپاره 

د )۴۳۴۷۳۸۴.۱۰ امریکايي ډالرو( په رزښت د ۸ 

میاشتو لپاره د پروژې متدید.

۲- د )۸۹۹۹۱۹۸.۱۵ امریکايي ډالرو( په ارزښت 

په  BoQ  کې د بدلون له امله چې د استنادي 

دیوال، پلچکونو، سنګکارۍ، کانکریټ کار، 

شولډرونو، ویالې، کیندنې او د موجودو ودانیو 

ویجاړول په کې زیات شوي وو  د ۴ میاشتو لپاره د 

پروژې متدید  

۲۰ میاشتې ۱۲ میاشتې 

6
د قرارداد په کاري الیحه )سکوپ( 

کې بدلونونه 

په  BoQ کې د بدلون پر بنسټ، محافظتي دیوال، 

پلچکونه، سنګکاري، کیندنه او د موجودو ودانیو 

ویجاړول په کې زیات شوي 

د سړک په پروفیل کې ۷۰ سانتي مرته 

زیاتوالی راغلی 
د ډیزاین بدلون 

په کاري الیحه کې بدلون د بیو د بدلون دالیل 7
د سړک په پروفیل کې ۷۰ سانتي مرته 

زیاتوالی راغلی 
د ډیزاین بدلون 

8
په کاري الیحې ) سکوپ( او موده کې 

د بدلون دالیل 

په   BoQ کې د بدلون پر بنسټ، محافظتي 

دیوال، پلچکونه، سنګکاري،  کانکریټ کار، ویالې، 

شولډرونه، کیندنه او د موجودو ودانیو ویجاړول په 

کې زیات شوي 

د سړک په پروفیل کې ۷۰ سانتي مرته 

زیاتوالی راغلی 
د ډیزاین بدلون 

د پروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو وزارت د اړیکو تفصیالت 9
د پروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو 

وزارت 
د پروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو وزارت 

6. 1. 2 د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت پروژې 

د پروژې معلومات شمیره

د کلیوايل دریمه درجه  سړک رغول چې د کلیوالو 

سړکونو د رغونې  ميل پروګرام )NRAP(پورې 

اړه لري

 د پلچکونو رغول، 

 د استنادي دیوالونو رغول، 

د کلیوالو سیمو دریمه درجه   سړکونو 

ترمیم 

د واش پلچک رغول 

له خواجه بناء کيل څخه تر احسان 

خلیفه چال ولسوالۍ پورې په ۲۰ 

کیلومټره سړک د کریړ )جغل( اچول 

د پروژې د تیارولو لپاره د پیژندګلوۍ  د پړاو په پای کې  

۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ د ډاګیزه کولو نیټه 1

2
د پروژې د ټاکنې میتود ) حکومت 

پروژه څه ډول رامینځته کړه( 
نه دی ډاګیزه شوی نه دی ډاګیزه شوی نه دی ډاګیزه شوی 

زیربناء، کلیوايل سړک زیربناء، کلیوايل سړک زیربناء، کلیوايل سړک سکتور، فرعي سکتور 3

د پروژې نوم 4
د کلیوايل دریمه درجه   سړک رغول چې د کلیوايل 

سړکونو د رغونې  ميل پروګرام )NRAP(پورې اړه لري

 د پلچکونو رغول، 

 د استنادي دیوالونو رغول، 

د کلیوالو سیمو دریمه درجه   سړکونو 

ترمیم 

د واش پلچک رغول 

له خواجه بناء کيل څخه تر احسان خلیفه 

چال ولسوالۍ پورې په ۲۰ کیلومټره سړک 

د کریړ )جغل( اچول 

چال ولسوايل، تخار والیت، افغانستان د پروان سالنګ ولسوايل، افغانستان ورس ولسوايل، بامیان والیت، افغانستان د پروژې ځاي  5

د پروژې موخه 6

د ۲۰ کیلومټرو په اوږدوايل پر سړک د کریړ اچول په 

پالن کې نیول شوي تر څو ۱۳ کلیو ته  ځآيي بازار، 

کلینیکونو او نورو خدمتونو ته الرسسی اسانه کړي

د ۵ کیلومټرو په اوږدوايل نوی کریړ 

سړک په پالن کې نیول شوی  تر څو د ۷ 

کلیو لپاره  ځآيي بازار، کلینیکونو او نورو 

خدمتونو ته الرسسی اسانه کړي

د ۲۰ کیلومټرو په اوږدوايل نوی کریړ سړک 

په پام کې نیول شوی  تر څو د ۷ کلیو لپاره  

ځآيي بازار، کلینیکونو او نورو خدمتونو ته 

الرسسی اسانه کړي

7
د پروژې کاري ساحه ) مهم 

محصوالت( 

د ۲۰ کیلومرته سړک کار، د سړک سیده کول، د 

سب ګریډ تیارول، د سړک غاړې پرې کول، د اړخي د 

 BoQ ډکون سمول او نورې هغه ځانګړتیاوې چې په

او مهنديس پالنونو کې مشخصې شوي، په نښه شویو 

سړکونو د ۱۵۰ ميل مرت په پنډوايل د کریړ اچول، 

د ویالو د ۹۶ جوړښتونو  جوړول چې پلچکونه،  په 

بیالبیلو ځایونو او بیالبیلو ابعادو استنادي دیوال هم 

په کې شامل دي  

د ۵ کیلومرته سړک کار، د سړک سیده 

کول، د سب ګریډ تیارول، د سړک غاړې 

پرې کول، د اړخي د ډکون سمول او نورې 

هغه ځانګړتیاوې چې په  BoQاو مهنديس 

پالنونو کې مشخصې شوي، په نښه شویو 

سړکونو د ۱۵۰ ميل مرت په پنډوايل د کریړ 

اچول، په بیالبیلو ځایونو او بیالبیلو ابعادو 

رسه  د ۱۲ پلچکونو واش او استنادي 

دیوال جوړول. 

د ۱۵ سانتی مرتو په پنډوايل او ۲۰  

کیلومټرو په اوږدوايل پر سړک د کریړ اچول 

چې وررسه ۳.۵ مرته د موټر الره،  په داوړو 

غاړو د ۰.۵ مرته شولډر او د کوچنیو پلونو 

او پلچکونو په ګډون د ویالو جوړښتونه  هم 

شامل دي 

8
پر چاپیریال یې اغیزې ) که د تطبیق 

وړ وي( 
په محيل کچه ډاګیزه شوی د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی 

9
پر ځمکې او میشتیدنې یې اغیزې ) 

که د تطبیق وړ وي( 

په اوو ځایونو کې د میشتیدنې ستونزې حل کړی 

شوې او ځايي خلکو سړک ته ځمکه ورکړه
په محيل کچه ډاګیزه شوی د تطبیق وړ نه دی 

د کلیو د بیارغونې او پرمختیا وزارت نړیوال بانک نړیوال بانک د متویل رسچینې 10

د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی د پروژې د تایید نیټه 11

 157,635,239.1 افغانۍ  21,219,030.00افغانۍ د تطبیق وړ نه دی د پروژې تخمیني ارزښت 12

۳۷
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د تدارکاتو ریاست، د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د اړیکو تفصیالت 13
د تدارکاتو ریاست، د کلیو د بیارغونې او 

پراختیا وزارت 

د تدارکاتو ریاست، د کلیو د بیارغونې او 

پراختیا وزارت 

د تدارکاتو پای / د قرارداد د ورکړې پړاو 

۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ د ډاګیزه کولو نیټه 1

د قرارداد نوم 2
د کلیوايل دریمه درجه   سړک رغول چې د کلیوايل 

الرسيس ميل پروګرام )NRAP(پورې اړه لري

 د پلچکونو رغول، 

 د استنادي دیوالونو رغول، 

د کلیوالو سیمو دریمه درجه   سړکونو 

ترمیم 

د واش پلچک رغول 

له خواجه بناء کيل څخه تر احسان خلیفه 

چال ولسوالۍ پورې په ۲۰ کیلومټره سړک 

د کریړ )جغل( اچول 

د تدارکاتو ریاست، د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت پیرودونکې اداره 3
د تدارکاتو ریاست، د کلیو د بیارغونې او 

پراختیا وزارت 

د تدارکاتو ریاست، د کلیو د بیارغونې او 

پراختیا وزارت 

4
د تدارکاتو کړنالره ) د تدارکاتو عمومي 

ګامونه( 
داوطلبۍ ته رابلل او د قرارداد د ورکړې اعالن 

داوطلبۍ ته رابلل او د قرارداد د ورکړې 

اعالن 

داوطلبۍ ته رابلل او د قرارداد د ورکړې 

اعالن 

د واحد بیه د واحد بیه د قرارداد ډول 5

په محيل )یوازې د کيل په کچه(  ډاګیزه 

شوی

)د واحد بیه( 
د تطبیق وړ نه دی  960,412 افغانۍ  2,222,882 افغانۍ د داوطلبۍ د تضمین ډول او مبلغ 6

7
په داوطلبۍ کې د ګډون کونکو 

رشکتونو شمیر 
د تطبیق وړ نه دی ۲ رشکتونه ۲ رشکتونه 

قراردادي رشکت ) ګټونکی( 8
بیلډ ټیک انجنیري او ساختامين رشکت په رشاکت له 

شمس افغان ساختامين رشکت رسه 
رامین مختار ساختامين رشکت 

۹ ولي پرمختیايي شوراګانو ته ورکړل 

شوی 

 21,219,030.00 افغانۍ نه دی ډاګیزه شوی د لګښت اټکل 9
په محيل )یوازې د کيل په کچه(  ډاګیزه 

شوی

 157,635,239.1افغانۍ  19,208,203.00 افغانۍ   44,457,638.00 افغانۍ د قرارداد بیه 10

۱۵ می ۲۰ ۰۴۱۳ اکټوبر ۲۰ ۱۲د تدارکاتو / پروژې د اعالن نیټه 11

په محيل )یوازې د کيل په کچه(  ډاګیزه 

شوی

۱۵/۰۶/۲۰۱۶
۲۹/۰۶/۲۰۱۳۱۰/۰۲/۲۰۱۳۰۲/۱۱/۲۰۱۶د قرارداد د ورکړې نیټه 12

د قرارداد کاري الیحه  13

د ۲۰ کیلومرته سړک کار، د سړک سیده کول، د 

سب ګریډ تیارول، د سړک غاړې پرې کول، د اړخي د 

ډکون سمول او نورې هغه ځانګړتیاوې چې په  BoQاو 

مهنديس  پالنونو کې مشخصې شوي، په نښه شویو 

سړکونو د ۱۵۰ ميل مرت په پنډوايل د کریړ اچول، 

د ویالو د ۹۶ جوړښتونو  جوړول چې پلچکونه،  په 

بیالبیلو ځایونو او بیالبیلو ابعادو استنادي دیوال هم 

په کې شامل دي  

د ۵ کیلومرته سړک کار، د سړک سیده 

کول، د سب ګریډ تیارول، د سړک غاړې 

پرې کول، د اړخي د ډکون سمول او نورې 

هغه ځانګړتیاوې چې په  BoQاو مهنديس 

پالنونو کې مشخصې شوي، په نښه شویو 

سړکونو د ۱۵۰ ميل مرت په پنډوايل د کریړ 

اچول، په بیالبیلو ځایونو او بیالبیلو ابعادو 

رسه  د ۱۲ پلچکونو واش او استنادي 

دیوال جوړول

د ۱۵ سانتی مرتو په پنډوايل او ۲۰  

کیلومټرو په اوږدوايل پر سړک  د کریړ اچول 

چې وررسه ۳.۵ مرته د موټر الر، په داوړو 

غاړو د ۰.۵ مرته شولډر او د کوچنیو پلونو 

او پلچکونو په ګډون د ویالو جوړښتونه   په 

کې شامل دي 

۱۱/۲/۲۰۱۶ ) ۲۷۰ ورځې( ۰۲/۱۰/۲۰۱۳ د ۳۱۰ ورځو لپاره ۲۹ – جون – ۲۰۱۳ ) د ۵۳۵ ورځو لپاره( د قرارداد د پیل نیټه او موده 14

د کيل په کچه عمومي اعالن د تدارکاتو لپاره کارول شوې رسنۍ 15
د ارمان ميل ورځپاڼه او د کيل په کچه 

عامه اعالن 
د کيل په کچه عامه اعالن 

د تطبیق وړ نه دی  بیا ځل داوطلبي: نیټه او دلیل 16

د تدارکاتو ریاست، د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د اړیکو تفصیالت 17
د تدارکاتو ریاست، د کلیو د بیارغونې او 

پراختیا وزارت 

د تدارکاتو ریاست، د کلیو د بیارغونې او 

پراختیا وزارت 

د قرارداد د پيل کیدو په هرو شپږو میاشتو کې 

د قرارداد نوم 1

نه دی ډاګیزه شوی نه دی ډاګیزه شوی نه دی ډاګیزه شوی 

پیرودونکې اداره 2

3
د تدارکاتو کړنالره ) د تدارکاتو عمومي 

ګامونه( 

د قرارداد ډول 4

د داوطلبۍ د تضمین ډول او مبلغ 5

6
په داوطلبۍ کې د ګډون کونکو 

رشکتونو شمیر 

قراردادي رشکت ) ګټونکی( 7

د لګښت اټکل 8

د قرارداد بیه 9

د تدارکاتو / پروژې د اعالن نیټه 10

د قرارداد د ورکړې نیټه 11

د قرارداد کاري الیحه  12

د قرارداد د پیل نیټه او موده 13

د تدارکاتو لپاره کارول شوې رسنۍ 14

بیا ځل داوطلبي: نیټه او دلیل 15

د پروژې د بشپړتیا د پړاو پاي 

۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ د ډاګیزه کیدو نیټه  1

۳۸
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د پروژې نوم 2
د کلیوايل دریمه درجه   سړک رغول چې د کلیوايل 

سړکونو د رغولو  ميل پروګرام )NRAP(پورې اړه لري

 د پلچکونو رغول، 

 د استنادي دیوالونو رغول، 

د کلیوالو سیمو دریمه درجه   سړکونو 

ترمیم 

د واش پلچک رغول

له خواجه بناء کيل څخه تر احسان خلیفه 

چال ولسوالۍ پورې په ۲۰ کیلومټره سړک 

د کریړ )جغل( اچول

پیرودونکې اداره 3
د پروژو د مدیریت ریاست، د کلیو د بیارغونې او 

پراختیا ریاست 

د پروژو د مدیریت ریاست، د کلیو د 

بیارغونې او پراختیا ریاست 

د پروژو د مدیریت ریاست، د کلیو د 

بیارغونې او پراختیا ریاست 

 157,635,239.1افغانۍ  19,071,682.70افغانۍ  42,555,920.67افغانۍ  د بشپړیدو لګښت 4

Oct-1510-Dec-1530-Nov-17-14د بشپړیدو نیټه 5

6
د بشپړیدو پر مهال کاري الیحه 

)سکوپ( 
په  BoQ  او ډیزاین کې بدلون  

د BoQ د ۱۵ قلمه له ډلې څلور یې نه 

دي جوړ شوي او په نورو قلمونو کې ځینې 

بدلونونه راغيل 

د تطبیق وړ نه دی 

7
د تفتیش او د ارزونې د راپور ریفرینس 

)حواله( 

   NRAP ،ددې پروژې تفتیش نه دی تررسه شوی

  NRAP   پروژه په یوازی ځان نه تفتیشوي بلکې د

ټولې پروژې په مجموعي توګه تفتیشوي. 

NRAP   دغه پروژه ارزولې او د قراردادي 

له کار څخه  رضایت ښودل شوی خو 

ددې پروژې تفتیش نه دی تررسه شوي، 

NRAP هره پروژه په ځانګړي ډول نه 

تفتیشوي بلکې  ټولې پروزې په مجموعي 

توګه تفتیشوي  

د تطبیق وړ نه دی 

د تطبیق وړ نه دی نه دی ډاګیزه شوی نه دی ډاګیزه شوی د خوندیتوب تدابیر ) پیښې او مړینې( 8

د اړیکو تفصیالت 9
د پروژو د مدیریت ریاست، د کلیو د بیارغونې او 

پراختیا ریاست 

د پروژو د مدیریت ریاست، د کلیو د 

بیارغونې او پراختیا ریاست 

د پروژو د مدیریت ریاست، د کلیو د 

بیارغونې او پراختیا ریاست 

د قرارداد بشپړتیا 

۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ د ډاګیزه کیدو نیټه 1

د قرارداد نوم 2
د کلیوايل دریمه درجه   سړک رغول چې د کلیوايل 

سړکونو د رغولو  ميل پروګرام )NRAP(پورې اړه لري

 د پلچکونو رغول، 

 د استنادي دیوالونو رغول، 

د کلیوالو سیمو دریمه درجه   سړکونو 

ترمیم 

د واش پلچک رغول

له خواجه بناء کيل څخه تر احسان خلیفه 

چال ولسوالۍ پورې په ۲۰ کیلومټره سړک 

د کریړ )جغل( اچول

پیرودونکې اداره 3
د پروژو د مدیریت ریاست، د کلیو د بیارغونې او 

پراختیا ریاست 

د پروژو د مدیریت ریاست، د کلیو د 

بیارغونې او پراختیا ریاست 

د پروژو د مدیریت ریاست، د کلیو د 

بیارغونې او پراختیا ریاست 

د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی د قرارداد د بیې لوړیدل 4

د تطبیق وړ نه دی 489 227 ورځې د قرارداد په مودې کې بدلونونه 5

6
د قرارداد په کاري الیحه )سکوپ( 

کې بدلونونه 
په ډیزاین او  BoQ کې بدلون 

په سیمه کې په  ډیزاین او  BoQ کې 

بدلون 
د تطبیق وړ نه دی 

د تطبیق وړ نه دی د  BoQ  پر بنسټ د کار تصدیق د  BoQ  پر بنسټ د کار تصدیق د بیو د بدلون دالیل 7

8
په کاري الیحې ) سکوپ( او موده کې 

د بدلون دالیل 

له قرارداد شوې بیې څخه وروستی تایید شوی مبلغ 

راکم شوی 

دهوا حاالتو  او ولي ستونزو له امله د 

قرارداد موده زیاته شوه او  په ساحه کې په 

 BoQ او ډیزاین کې بدلون راغی 

د تطبیق وړ نه دی 

د اړیکو تفصیالت 9
د پروژو د مدیریت ریاست، د کلیو د بیارغونې او 

پراختیا ریاست 

د پروژو د مدیریت ریاست، د کلیو د 

بیارغونې او پراختیا ریاست 

د پروژو د مدیریت ریاست، د کلیو د 

بیارغونې او پراختیا ریاست 
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6. 1. 3 د اوبو او انرژۍ وزارت 
د قره هندو کيل او تالقان ښار د استنادي ډبرین دیوال پروژه د کامل خان بند پروژه د پروژې معلومات شمیره

د پروژې د تیارولو لپاره د پیژندګلوۍ د پړاو په پای کې  

۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ د ډاګیزه کولو نیټه 1

2
د پروژې د ټاکنې میتود ) حکومت پروژه څه 

ډول رامینځته کړه( 
نه دی ډاګیزه شوی په ضمني توګه 

زیربناء، ډبرین استنادي دیوال   بند سکتور، فرعي سکتور 3

د قره هندو کيل او تالقان ښار د استنادي ډبرین دیوال پروژه کامل خان بند د پروژې نوم 4

تخار چهار برجک، نیمروز والیت د پروژې ځاي  5

د پروژې موخه 6
د سیالب د کنټرول بند، د ۹ میګاواټه بریښنا تولید او د 

کرنیزې ځمکې پراختیا
د قره هندو کيل او کرنیزې ځمکې خوندي کول 

د پروژې کاري ساحه ) مهم محصوالت( 7
د سیالب د کنټرول بند، د ۹ میګاواټه بریښنا تولید او د  

۱۴۰۰۰۰۰ هکتاره کرنیزې ځمکې د خړوبولو پراختیا

د قره هندو کيل ، تالقان ښار د تخار والیت  د استنادي ډبرین دیوال 

پروژه 

نه دی ډاګیزه شوی پر چاپیریال یې اغیزې ) که د تطبیق وړ وي( 8
داسې کوم اسناد نشته چې په نږدې کلیو کې د چاپريیال د څیړنې 

څرګندونه وکړي 

9
پر ځمکې او میشتیدنې یې اغیزې ) که د 

تطبیق وړ وي( 
د تطبیق وړ نه دی نه دی ډاګیزه شوی 

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د متویل رسچینې 10

۲۳ جنوري ۲۰۱۷  2017 ,2016 او2018 د پروژې د تایید نیټه 11

 34,701,750.00 افغانۍ  78,035,813.28 امریکايي ډالر د پروژې تخمیني ارزښت 12

د تدارکاتو ریاست، د اوبو او انرژۍ وزارت د تدارکاتو ریاست، د اوبو او انرژۍ وزارت د اړیکو تفصیالت 13

د تدارکاتو پای / د قرارداد د ورکړې پړاو 

۲۹  اپریل ۲۰۱۸ ۲۹  اپریل ۲۰۱۸ د ډاګیزه کولو نیټه 1

د قره هندو کيل او تالقان ښار د استنادي ډبرین دیوال پروژه کامل خان بند د قرارداد نوم 2

د تدارکاتو ریاست، د اوبو او انرژۍ وزارت د تدارکاتو ریاست، د اوبو او انرژۍ وزارت پیرودونکې اداره 3

داوطلبۍ ته رابلل او د قرارداد د ورکړې اعالن داوطلبۍ ته رابلل او د قرارداد د ورکړې اعالن د تدارکاتو کړنالره ) د تدارکاتو عمومي ګامونه( 4

د یو واحد بیه ټاکلې بیه د قرارداد ډول 5

 700,000 افغانۍ  7,877,738.713 امریکايي ډالر د داوطلبۍ د تضمین ډول او مبلغ 6

۵ رشکتونه ۴ رشکتونه په داوطلبۍ کې د ګډون کونکو رشکتونو شمیر 7

قراردادي رشکت ) ګټونکی( 8

 SAROL اسیا بنا ساختامين رشکت په رشاکت رسه د

ترکي ډیزاین او مشوريت و رشکت او  PEMTIC ترکیې د 

بند او سړک ساختامين رشکت 

سلطان افغان ساختامين ښرکت  

 34,701,750.00 افغانۍ  78035813.28 امریکايي ډالر د لګښت اټکل 9

 28,125,750.00 افغانۍ  78777387.13 امریکايي ډالر د قرارداد بیه 10

۹ جون ۲۹۲۰۱۶ می ۲۰۱۶د تدارکاتو / پروژې د اعالن نیټه 11

۲۴ می ۲۵۲۰۱۶ جون ۲۰۱۶د قرارداد د ورکړې نیټه 12

د قرارداد کاري الیحه  13
د سیالب د کنټرول بند، د ۹ میګاواټه بریښنا تولید او د  

۱۴۰۰۰۰۰ هکتاره کرنیزې ځمکې د خړوبولو پراختیا
د قره هندو کيل او تالقان ښار د استنادي ډبرین دیوال پروژه 

۶/۴/۲۰۱۶ د اتو میاشتو لپاره ۴/۲۰/۲۰۱۷ د ۴۲ میاشتو لپاره د قرارداد د پیل نیټه او موده 14

انیس ورځپاڼه اصالح ورځپاڼه د تدارکاتو لپاره کارول شوې رسنۍ 15

د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دی بیا ځل داوطلبي: نیټه او دلیل 16

د تدارکاتو ریاست، د اوبو او انرژۍ وزارت د تدارکاتو ریاست، د اوبو او انرژۍ وزارت د اړیکو تفصیالت 17

د قرارداد د پيل کیدو په هرو شپږو میاشتو کې

۴۰
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د قرارداد نوم 1

نه دی ډاګیزه شوی نه دی ډاګیزه شوی 

پیرودونکې اداره 2

د تدارکاتو کړنالره ) د تدارکاتو عمومي ګامونه( 3

د قرارداد ډول 4

د داوطلبۍ د تضمین ډول او مبلغ 5

په داوطلبۍ کې د ګډون کونکو رشکتونو شمیر 6

قراردادي رشکت ) ګټونکی( 7

د لګښت اټکل 8

د قرارداد بیه 9

د تدارکاتو / پروژې د اعالن نیټه 10

د قرارداد د ورکړې نیټه 11

د قرارداد کاري الیحه  12

د قرارداد د پیل نیټه او موده 13

د تدارکاتو لپاره کارول شوې رسنۍ 14

بیا ځل داوطلبي: نیټه او دلیل 15

د پروژې د بشپړتیا د پړاو پاي

۲۹  اپریل ۲۰۱۸د تطبیق وړ نه دید ډاګیزه کیدو نیټه  1

د قره هندو کيل او تالقان ښار د استنادي ډبرین دیوال پروژه د تطبیق وړ نه دید پروژې نوم 2

د پروژو د مدیریت ریاست، د اوبو او انرژۍ وزارت د تطبیق وړ نه دیپیرودونکې اداره 3

 25,900,812.30 افغانۍ د تطبیق وړ نه دید بشپړیدو لګښت 4

۱۸ جنوری ۱۷ د تطبیق وړ نه دید بشپړیدو نیټه 5

نه دی ډاګیزه شوی د تطبیق وړ نه دید بشپړیدو پر مهال کاري الیحه )سکوپ( 6

نه دی ډاګیزه شوی د تطبیق وړ نه دید تفتیش او د ارزونې د راپور ریفرینس )حواله( 7

نه دی ډاګیزه شوی د تطبیق وړ نه دید خوندیتوب تدابیر ) پیښې او مړینې( 8

د پروژو د مدیریت ریاست، د اوبو او انرژۍ وزارت د تطبیق وړ نه دید اړیکو تفصیالت 9

د قرارداد بشپړتیا 

۲۹  اپریل ۲۰۱۸د تطبیق وړ نه دید ډاګیزه کیدو نیټه 1

د قره هندو کيل او تالقان ښار د استنادي ډبرین دیوال پروژه د تطبیق وړ نه دید قرارداد نوم 2

د پروژو د مدیریت ریاست، د اوبو او انرژۍ وزارت د تطبیق وړ نه دیپیرودونکې اداره 3

د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دید قرارداد د بیې لوړیدل 4

د تطبیق وړ نه دی د تطبیق وړ نه دید قرارداد په مودې کې بدلونونه 5

د دیوال اوږدوالی له ۱۵۰۰ مرتو څخه ۱۳۹۲ مرتو ته راکم شود تطبیق وړ نه دید قرارداد په کاري الیحه )سکوپ( کې بدلونونه 6

په کاري الیحه )سکوپ( کې کموالی د تطبیق وړ نه دید بیو د بدلون دالیل 7

8
په کاري الیحې ) سکوپ( او موده کې د بدلون 

دالیل 
د دیوال اوږدوالی له ۱۵۰۰ مرتو څخه ۱۳۹۲ مرتو ته راکم شود تطبیق وړ نه دی

د پروژو د مدیریت ریاست، د اوبو او انرژۍ وزارت د تطبیق وړ نه دید اړیکو تفصیالت 9
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6. 2 ضمیمه ۲: د تررسه شوو مرکو نوملړ 

 نومونه د الفباء تورو پر بنسټ ترتیب شوي. نیټه د مرکې نیټې ته اشاره کوي.  

اباسین صمدي، د پروژو  د مدیریت رییس، دپروژو د مدیریت ریاست، د ټولګټو وزارت، نیټه ۱۹ فربوي ۲۰۱۸. 1

عبدالباقي، د څار ټیم مرش، د ټولګټو وزارت، کندهار هوايي ډګر پروژې ساحوي دفرت، نیټه ۱۵ مارچ ۲۰۱۸ . 2

عبداملومن سعید، سیمه ایز آمر،  NRAP– د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت – شامل رشق سیمه، کندوز، نیټه ۲۶ مارچ ۲۰۱۸ . 3

عبدالقدیر متین، د تدارکاتو رییس، د کلیو د بیارغونې او پراختیا د تدارکاتو څانګه، نیټه ۲۲ جنوري ۲۰۱۸ . 4

عبدالويل، د نرشاتو رییس، د نرشاتو څانګه، د اوبو او انرژۍ وزارت، نیټه ۱۳ فربوي ۲۰۱۸ . 5

احمدالله هاليل، د پروژې آمر، برک باخرت ساختامين رشکت، کندهار هوايي ډګر د پروژې ساحوي دفرت، نیټه ۱۵ مارچ ۲۰۱۸ . 6

بشیر حنیف، د کیفیت د تضمین QA انجنیر،  ABCC او پییم ټیک رشاکت، کامل خان بند پروژې ساحوي دفرت، نیټه ۱۳ اپریل ۲۰۱۸ . 7

انجنیر غني، د ټولګټو څانګې مرش، تخار والیت، نیټه ۱۷ مارچ ۲۰۱۸ . 8

فیصل فرجاد، د کامل خان بند پروژې کوارډیناتور، د اوبو او انرژۍ وزارت نیټه ۳۰-۲۴ مارچ ۲۰۱۸ . 9

فرید هاشمی، په پروان والیت کې  د کلیوايل سړکونو د رغونې ميل پروګرام – د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت مرش، نیټه ۱۱ مارچ ۲۰۱۸ . 10

غوث، د پروژو د پيل کولو رئیس، د اوبو او انرژۍ وزارت، نیټه ۲۳ مارچ او ۱ اپریل ۲۰۱۸ . 11

حکیم الله، د ناوچ پایین کيل مرش، سالنګ ولسوايل، پروان والیت، نیټه ۱۱ مارچ ۲۰۱۸ . 12

هامیون رحامنی، سیمه اییز آمر، د کلیوايل سړکونو د رغونې ميل پروګرام – د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت مرش، نیټه ۶ مارچ ۲۰۱۸ . 13

حیات الله، د سلطان افغان ساختامين رشکت مرستیال )د قره هندو کيل د استنادي دیوال پروژه(، نیټه ۲۶ مارچ ۲۰۱۸ . 14

حکمت ويل، ساختامين آمر، ABCC او پیمټیک رشاکت، د کامل خان بند پروژې محيل دفرت، نیټه ۱۴ اپریل ۲۰۱۸ . 15

جعفر اثر، دپروژې رسپرست آمر، ABCC او پیمټیک رشاکت، د کامل خان بند پروژې محيل دفرت، نیټه ۱۴ اپریل ۲۰۱۸. 16

خان محمد، د قره هندو کيل استازی، تخار والیت، نیټه ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ . 17

خاطره یوسفی، د قراردادونو آمره، د تدارکاتو څانګه، د اوبو او انرژۍ وزرات، ۲۱-۲۰ فربوری، ۲۰۱۸ . 18

محمد امین، په ورس بامیان کې د کالن زمین کيل استازی، نیټه اپریل ۲۳ ۲۰۱۸ . 19

محمد انور، د قراردادونو د مدیریت کارپوه، د تدارکاتو ریاست، د ټولګټو وزارت، نیټه ۱۶-۱۲ فربوری ۲۰۱۸ . 20

محمدعارف، د MIS انجنیر، د ټولګټو وزارت، نیټه ۱۶-۱۲ فربوری ۲۰۱۸ . 21

محمد آصف غفوري، د دفرت رئیس، د اوبو او انرژۍ وزارت، نیټه ۶ فربوری ۲۰۱۸ . 22

محمد داد، د اولټک کيل استازی، ورس، بامیان، نیټه ۲۳ اپریل ۲۰۱۸ . 23

محمد نادر محبوب، د قراردادونو د مدیریت رئیس، د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت، نیټه ۲۹ اپریل ۲۰۱۸ . 24

محمد رفیق، د ولسوالۍ پرمختیايي شورا  مرستیال، لوګر والیت، نیټه ۵ مارچ ۲۰۱۸ . 25

محمد رضاء، د کیفیت د تضمین انجنیر، د اوبو او انرژۍ وزارت، نیمروز محيل دفرت، نیټه ۱۳ اپریل ۲۰۱۸ . 26

محمد صادق، د سخته قل کيل استازی، ورس، بامیان، نیټه ۲۳ اپریل ۲۰۱۸ . 27

محمد سلیم اکرب، د تالقانو د اوبو د کاسې د پروژې رئیس، د انرژۍ او اوبو څانګه، نیټه ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ . 28

محمد شفاء، د ټوپوګرافۍ انجنیر، د اوبو او انرژۍ وزارت، د نیمروز محيل دفرت، نیټه ۱۳ اپریل ۲۰۱۸ . 29

محمد شیرین الکوزی، د تدارکاتو کارپوه، د تدارکاتو څانګه، د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت، نیټه ۵ مارچ ۲۰۱۸ . 30

محمد یعقوب، د پالن جوړونې او ډیزاین رئیس، د ټولګټو وزارت، ۲۸ مارچ او ۱ اپریل ۲۰۱۸ . 31

قیام الدین سلطانی، د تالقان د اوبو د کاسې مرش، د اوبو او انرژۍ څانګه، تخار والیت، ۱۵ مارچ ۲۰۱۸. . 32

رفیع الله لودین، د ساختامين سکټور د روڼتیا د نوښت فوکل پاینټ، د کلیو د بیارغونې او پرمختیا وزارت، نیټه ۲۲ جنوري ۲۰۱۸ . 33
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شهال ضیاء، له دويش څخه تر پلخمري پورې د سړک د پروژې آمر، د پروژو د مدیریت ریاست، نیټه ۲۳ فربوري ۲۰۱۸ . 34

ويل الله جبارخیل، د تدارکاتو عمومي رئیس، د تدارکاتو څانګه، د اوبو او انرژۍ وزارت، ۱۷ او ۲۵ فربوري ۲۰۱۸ . 35

ذبیح الله زاهد، د کابل – لوګر پروژې د پروژې منیجر، یونیک بیلډرز ساختامين رشکت، نیټه ۱ اپریل ۲۰۱۸ . 36

ظاهر، د ولسوالۍ دپراختیايي شورا مرش، پلخري، بغالن، نیټه ۱۲ مارچ ۲۰۱۸ . 37

6. 3 ضمیمه ۳: کاري الیحه 

مشــوره ورکونکــی )کنســلټنټ( بــه مســؤلیت لــري چــې د ډاډ ورکونــې پروســه پرمــخ بوځــي، د ډاګیــزه کولــو لــه الرښــود رسه ســم د پــروژو پــه اړه معلومــات 

راټــول کــړي، معلومــات وڅیــړي او د مهمــو موندنــو پــه اړه بــه د ونډوالــو ګــډې ډلــې تــه  سپارښــتنې او وړاندیزونــه  ورکــړي. 

د مشوريت ادارې )کنسلټنټ( مسؤلیتونه د  RFQ په کاري الیحه کې په الندې توګه ځانګړي شوي: 

• د حکومت د بریښنايي تدارکاتو د ویبپاڼو په دې موخه څارل چې تدارکايت ادارو اړین معلومات ډاګیزه کړي او که نه 	

• د بنسټیزې روڼتیا نوښت له غوښتنو رسه سم له تدارکايت ادارو څخه د اضايف معلوماتو غوښتل	

• ســاحې تــه ســفر کــول او د قراردادیانــو لــه کارکونکــو رسه د ډاګیــزه شــوو معلوماتــو د کــره وايل د معلومولــو  پــه موخــه مرکــې کــول  او د مشــخصاتو، پروګــرام 	

او مــايل پرمختــګ رسه د پــروژې فزیکــي پرمختــګ پرتلــه کــول. 

• عامو وګړو ته د اندیښنې وړ ستونزو د تشخیص په موخه د ډاګیزه شوو معلومات څیړل	

• د راپــور ترتیبــول چــې د ډاګیــزه شــوو معلوماتــو لنډیــز، د منونــې پــه پــروژو کــې د کارکردګــۍ د ســرتو ســتونزو تشــخیص او پــه ځانګــړو پــروژو کــې د عالقــې 	

وړ ځانګــړې ســتونزې پــه کــې رابرســیره  شــوي وي. 

• ددې په ګوته کول چې په منونه کې د پروژو تفصیيل څیړنه اړینه ده 	

• د پروګرام د آمر له لورې د نورو اړونده سپارل شوو فعالیتونو یا دندو تررسه کول 	

  )Deliverables( 6. 3 . 1 د لیږد وړ کارونه

د دې دندې د لیږد وړ مهم کارونه   په الندې توګه دي.

الف. د کار د پیل راپور 

ب. د ډاډ ورکونې د راپور مسوده 

ج. د ډاډ ورکونې وروستی راپور 
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6. 4 ضمیمه ۴: د ریرسچ مېتودولوژي 

پــه دې برخــه کــې د ډاډ ورکونــې د پروســې میتــود ترشیــح کیــږي لکــه میتودولوجــۍ تــه کتنــه، د ډاټــا راټولولــو او معلوماتــو ډاګیــزه کولــو میتودونــه، د 

معلوماتــو د تحلیــل پــالن، د راپــور ترتیــب او د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت لــه مــيل رسمرشیــزې، د ګڼــو ونډوالــو ډلــې او تــدارکايت واحدونــو رسه اړیکــې. 

6. 4 .1 د معلوماتو ډاګیزه کول او د ډاټا راټولول 

د مشــوريت ادارې )کنســلټنټ( د ډاډ ورکونــې ټیــم د افغانســتان د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت لــه مــيل رسمرشیــزې رسه پــه نــږدې همــکارۍ د افغانســتان 

بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د ډاګیــزه کولــو لــه الرښــود رسه ســم ټــول ډاګیــزه شــوي معلومــات راټــول کــړل. دغــه دنــده لــه النــدې میتودونــو څخــه پــه کار 

اخیســتنې رسه تــررسه شــوه. 

د تدارکايت واحدونو د ویبپاڼو کتل: له دې الرې موږ ددې ډاډ ترالسه کړ چې تدارکايت واحدونه تر کومې کچې اړین معلومات ډاګیزه کړي. . 1

د اضــايف معلوماتــو غوښــتل:  معلوماتــو تــه د الرسيس د قانــون37 او د افغانســتان د معلوماتــو د ډاګیــزو کولــو الرښــود  پــر بنســټ، مــوږ لــه تــدارکايت . 2

واحدونــو څخــه د اضــايف معلوماتــو غوښــتنه وکــړه چــې د بنســټیزې روڼتیــا نوښــت د ډاډ پــه پروســه کــې یــو اړیــن کار دی. د ناســم پوهــاوي د مخنیــوي 

لپــاره،  د ډاډ ورکونــې ټیــم د افغانســتان د ســاختامين بنســټیزې روڼتیــا نوښــت لــه لــورې اړونــدو ادارو تــه پــه رســمي توګــه ور وپیژنــدل شــو. 

 )Desk review( 6. 4. 2 کتابتوين څېړنه 

د کتابتــوين څیړنــې موخــه دا ده چــې ډاډ ترالســه يش چــې ډاګیــزه شــوي معلومــات بشــپړ، اړونــده او کــره دي. پــه دې پــړاو کــې نــورې ارزونــې هــم 

شــاملې وې  لکــه د معلوماتــو تدقیــق، د الســوندونو ځیرنــه او د شــکمنو کړنــو پــه اړه پوښــتنې. کتابتــوين څیړنــه پــه داخــل کــې او د بنســټیزې روڼتیــا 

نوښــت لــه ټیــم رسه یــوه دوامــداره پروســه وه. د ډاډ ورکونــې پــه راپــور کــې د ډاډ ورکونــې پــه پروســه کــې د ټولــو الســوندونو او کتــل شــوو معلوماتــو د 

ماخذونــو بشــپړ نوملــړ راوړل شــوی. د تدارکاتــو د قانــون او تــدارکايت الرښــودونو پــه رڼــا کــې د تــدارکايت پروســو ټــول ډاګیــزه شــوي معلومــات وکتــل 

شــول. 

د ډاګیزه شوو معلوماتو تر راټولولو وروسته، د ابتدايي کتابتوين څیړنې په اوږدو کې، الندې کړنې تررسه شوې. 

د ډاګیزه شوو معلوماتو کتل . 1

د افغانستان بنسټیزې روڼتیا نوښت له لورې د برابرو شوو او چمتو شوو اړونده السوندونو کتل . 2

د مرکو لپاره د پوښتنلیکونو او د ساحوي کتنو لپاره د لیدنو د فورمو ترتیب، بیا کتنه او د افغانستان بنسټیزې روڼتیا نوښت له لورې د هغو تایید . 3

6. 4 . 3 د ډاګیزه شوو معلوماتو د کره وايل معلومول 

دغــه فعالیــت د ډاډ ورکونــې د پروســې / راپــور د تدقیــق او بــاوري کولــو لپــاره مهــم وو. د ډاګیــزه شــوو معلوماتــو د کــره وايل د معلومولــو  لپــاره مــوږ لــه 

النــدې میتودونــو څخــه کار واخیســت. 

ســاحې تــه ســفر: د ډاډ ورکونــې د ټیــم لــه لــورې لــه پخــوا څخــه د ترتیــب شــوو او د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت لــه لــورې د تصویــب شــوو د لیدنــو . 1

لــه فورمــو څخــه پــه کار اخیســتنې رسه پــه ترتیــب رسه د روانــو او بشــپړو شــوو پــروژو فزیکــي پرمختــګ او د مشــخصاتو، پــالن  او مــايل موقــف پــه رڼــا کــې 

د هغــوی کارونــه وکتــل شــول. 

د مرکــو تــررسه کــول: د قراردادیانــو لــه کارکونکــو رسه د تصویــب شــوې پوښــتنلیک پــه مرســته  د ډاګیــزه شــوو معلوماتــو د کــره وايل د معلومولــو لپــاره . 2

مرکــې تــررسه شــوې. 

37  رسمي جریده، معلوماتو ته د السرسي قانون، ګڼه : ۱۱۵۶، ۲۳ ډیسمبر ۲۰۱۴ 
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6. 4 . 4 تحلیل 

د ډاډ ورکونــې ټیــم د ډاټــا او معلوماتــو لــه ډول رسه متناســب تحلیــيل میتودونــه پــه کار واچــول. د تحلیــل اصــيل موخــه دا وه چــې پــه النــدې ســاحو 

کــې د اندیښــنې وړ ســتونزې پــه ګوتــه يش: 

تدارکات او سیايل . 1

د پروژې د لګښت لوړوالی . 2

د وخت اوږدوالی . 3

د ودانۍ کیفیت . 4

پــه دې تحلیــل کــې لــه کمــي او کیفــي ډاټــا څخــه پــه ګــډه کار اخیســتل شــوی تــر څــو  د معلوماتــو د محصوالتــو )outputs( او اغیــزو )Outcomes( پــه اړه 

ژوره پوهــه رامینځتــه او کــره والــی یــې ثابــت يش او لــه بلــې خــوا د معلوماتــو د ډاګیــزه کولــو پــه برخــه کــې د تــدارکايت ادارو او نــورو ونډوالــو پیاوړتیــاوې 

او کمزورتیــاوې وارزول يش. 

ګــامرل شــوي ټیــم د کمــي تحلیــل لپــاره لــه تنظیــم شــوي )structured( میتــود څخــه کار واخیســت چــې د لیدنــو )مشــاهدو( او موضوعاتــو پــر تشــخیص 

والړ وو. د ډاګیــزه شــوو معلوماتــو تکــرار )فریکونــي( او پرتلــه کولــو، د مرکــو ځوابونــو او لیدنــو )مشــاهدو( د ټیــم موندنــو تــه اضــايف ژورتیــا ورکــړه. کیفــي 

ډاټــا او د دې پوښــتنو ځــواب چــې د زیربنايــي پــروژې فعالیتونــو څنګــه او ولــې پــالن شــوي محصــوالت اغیزمــن کــړي، ال ژوره پوهــه رامینځتــه کــړه. 

6. 4 . 5 د ډاډ ورکونې د راپور چمتو کول 

ــا نوښــت برانډینــګ او مارکینــګ  ــو کــړه چــې )بنســټیزې روڼتی ــور لومــړۍ مســوده چمت ــې د راپ ــل وروســته، د ډاډ ورکون ــر تحلی ــم، ت ــې ټی د ډاډ ورکون

پــه ګــډون( د افغانســتان بنســټیزې روڼتیــا نوښــت الرښــود او معیــاري فارمــټ یــې پــه پــام کــې نیولــی وو. تــر دې وروســته بــه دغــه راپــور د افغانســتان 

بنســټیزې روڼتیــا نوښــت او د ګڼــو ونډوالــو ډلــې تــه د هغــوي د تبــرو، پــه ځانګــړې توګــه د ډاډ ورکونــې د پروســې پــه اړه د هغــوي د نظرونــو د اخیســتلو 

ــور د  ــور دویمــه مســوده چمتــو شــوه. وروســتی راپ ــر اخیســتلو وروســته د راپ ــو ت ــاره  وړانــدې شــو. د افغانســتان د ودانیــز ســکټور د تبــرو او نظرون لپ

افغانســتان د ودانیــز ســکټور تــر دویمــې کتنــې وروســته چمتــو او وســپارل شــو. 
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اځلیکونه 

معلوماتو ته د الرسيس قانون، ۱۳۹۳. )۲۰۱۴(. د عدلیې وزارت، د افغانستان اسالمي جمهوري دولت. 

د افغانستان د عامه تدارکاتو قانون ۱۳۹۵. )۲۰۱۶(. د عدلیې وزارت، دافغانستان اسالمي جمهوري دولت. 

)۲۰۱۶(. د افغانستان د سړکونو زیربناء: د دوام ننګونو او ترمیامتو نشتوايل د متحده ایاالتو پانګه اچونه له ګواښ رسه مخ کړې. سیګار 

)۲۰۰۸(. د رشوت ورکونکو شاخص. د روڼتیا نړیواله اداره 

لومړی یادداښت )پیژندنه(. )۲۰۱۱(. د ساختامين سکټور د روڼتیا د نوښت نړیواله رسمرشیزه. 

 https://bit.ly/2JFoniv ــه ــزه. ل ــه رسمرشی ــت نړیوال ــا نوښ ــټیزې روڼتی ــت: ۶(. )۲۰۱۳(. د بنس ــود یادداښ ــول )د الرښ ــې ډیزاین ــو  د پروس ــزه کول د ډاګی

ویبپاڼــې څخــه 

د ډاډورکونې  د پروسې ډیزاینول )د الرښود یادداښت: ۷(. )۲۰۱۳(. د بنسټیزې روڼتیا نوښت نړیواله رسمرشیزه. له https://bit.ly/2Htq5mn ویبپاڼې څخه 

 )۲۰۱۶(. له ژمنو تر عمله. د روڼتیا نړیواله اداره. 

http://www.transparency.org.uk/ د روڼتیــا د نړیوالــې ادارې، بریتانیــا لــه ویبپاڼــې څخــه .)n.d.( .نړیــوال ســاختامين صنعــت تــر ټولــو زیــات فاســد

 press-releases/global-construction-sector-most-corrupt/#.Ws5nhy5uZKB

د لوژیستیکي کړنو نړیوال شاخص. )۲۰۱۶(. د نړیوال بانک څخه ترالسه شوی  

https://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Infrastructure#datatable 

کریمي، س.، نیازی، غ.، او ابراهیمي، م. )۲۰۱۷(. د ډاګیزه کولو الرښود. د افغانستان بنسټیزې روڼتیا نوښت. 

د مالیې وزارت )n.d(. ميل بودجه ۱۳۹۷. 

نیازی، غ.، او ګیډاډو، ک. ).n.d(. په افغانستان کې د ساختامين صنعت په پروژو کې د ځنډ الملونه.

نیازی، ګ.، او پینټینګ، ن. )۲۰۱۶(. د لګښتونو د لوړوايل مهم الملونه. پروسیډیا انجنیرینګ. 

اوالیا، ج.، تیموری، ن.، او کریمی، س. )۲۰۱۷(. ساحوي څیړنه. د افغانستان بنسټیزې روڼتیا نوښت. 

د تدارکاتو مقرره ۱۳۹۵. )۲۰۱۶(. د تدارکاتو ميل اداره، د افغانستان اسالمي جمهوري دولت. 

ترايب، ی. )۲۰۱۲(. په افغانستان کې د اداري فساد د ننګونو زیاتوالی. ایشیا فاونډیشن 

)Footnotes(

1 دا چې د داوطلبۍ د ارزونې کمیټې ارزونه په دوه پړاونو کې تررسه کړه، د نه ځواب ورکونکو داوطلبانو مايل پروپوزلونه تړيل پايت شول
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