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تاریخ

روز سه شنبه  4جوزا  1400برابر با 25.05.2021

زمان

ساعت  9صبح

مکان

دفتر مقام وزارت ،منزل ،5وزارت اقتصاد ،سرک ملک اصغر

ریاست جلسه

جاللتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی ،وزیر اقتصاد و رئيس گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافيت زیربنای
افغانستان (کاست)

نویسنده صورت جلسه

غالم رضا ميرزایی ،دارالنشاء ملی ابتکار شفافيت زیربناء افغانستان

اشتراک کننده گان
عنوان وظيفه

سازمان

شماره نام
 .1جاللتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی

جاللتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی ،وزیر
اقتصاد و رئيس گروه نهاد های ذیدخل ابتکار
شفافيت زیربنای افغانستان (کاست)

 .2عبدالصبور نریمان

وزارت اقتصاد

سخنگو و مشاور ارشد فرهنگی

 .3سهيال شجاعی

خبرنگار

 .4فومن فروغ

رئيس حوزه دریایی کابل

اداره ملی تنظيم امور آب

 .5سيد آصف محمدی

رئيس پالنگزاری و هماهنگی

وزارت احيا و انکشاف دهات

 .6حسيب اهلل بریالی صافی

رئيس اداری و خدمات

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 .7رمزیه حسن زاده

کارمند

دفتر GIZ

 .8نماینده حضور نداشت

مدیر پروژه

شرکت ساختمانی گلوبل ترست

 .9احمد خالد گردیزی

معاون

اتحادیه شرکت های ساختمانی

 .10نماینده حضور نداشت

اتاق تجارت و صنایع افغانستان

 .11نماینده حضور نداشت

شرکت ساختمانی State Corps

 .12سيد اکرام افضلی

رئيس

 .13بشير احمد ایزدیار

انجينر بازرس

 .14بریالی عمرزی

رئيس

 .15نماینده حضور نداشت
 .16وليد هویدا

دیدبان شفافيت افغانستان
ANCB
SAWABAC

عضو بورد

انجمن انجينران افغانستان ()AEA

.17

اتاق تجارت زنان

.18

اتاق تجارت بين المللی افغانستان

.19

نماینده حضور نداشت

شاروالی کابل

.20

وزارت زراعت ،آبياری و مالداری

.21

وزارت شهرسازی و اراضی

 .22مجيب احمد عزیزی

مسئول تحقيق

واحد تحقيق و ارزیابى افغانستان)(AREU

نهاد های ناظر
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 .23اسلم خان احمدزی

متخصص

اداره تدارکات ملی

 .24ولی اهلل مصباح

هماهنگ کننده ملی

کميسيون نظارت از دسترسی به اطالعات

ابتکار شفافيت زیربنا
 .25صبغت اهلل کریمی

رئيس

 .26غالم رضا ميرزایی

متخصص ارتباطات

داراالنشای ملی کاست

اجندای جلسه
شماره موضوع
1.

مروری بر فيصله های جلسه قبلی

2.

ارائه پریزینتيشن در مورد یافته های کليدی و توصيه های سومين گزارش اطمينان دهی و تایيد گزارش نامبرده

3.

هماهنگی برای برگزاری کنفرانس نشر گزارش اطمينان دهی
پيشنهاد:
• ایجاد کميته هماهنگی متشکل از یک یک نماینده از هر سکتور
•
•

4.

ساختار برنامه و دعوت مهمانان ویژه
تعين زمان و مکان نشر گزارش در یک کنفرانس تاریخ پيشنهادی (تاریخ  10جوالی )2021

پيشرفت ها در گزارش شاخص شفافيت زیربنا و گزارش بندهای افغانستان

فيصله های جلسه
شماره

اجندا

 .1مروری بر موضوعات
جلسه قبلی

توضيحات

فيصله

مسئول

آقای صبغت اهلل کریمی ،رئيس داراالنشای ملی کاست گفت که خوشبختانه اکثر
فيصله ها در زمان تعيين شده انجام گردیده است .یکی از فيصله ها ارسال مکتوب
رسمی برای تایيد ادامه حضور اعضا و معرفی نماینده گان با صالحيت به گروه
نهادهای ذیدخل بود که خوشبختانه  9نهاد حضور نماینده گان خویش را تایيد و یا

الزم نداشت

ندارد

اعضای جدید معرفی نموده اند .بر عالوه کار روی گزارش های بند و شاخص شفافيت
زیربنا پيشرفت خوبی داشته است.
 .2ارائه پریزینتيشن در
مورد یافته های
کليدی و توصيه
های سومين گزارش
اطمينان دهی و
تایيد گزارش
نامبرده

تيم تهيه گزارش اطمينان دهی ،پریزینتيشی را پيرامون یافته های کليدی گزارش
سوم اطمينان دهی ارائه نمود .در این پریزینتيشن موضوعات ذیل با ارایه یافته های
کليدی و توصيه های الزم مورد بحث قرار گرفت :سطح نشر فعاالنه و بنا به درخواست
اطالعات پروژه های زیربنایی توسط نهادهای تدارکاتی ،چالشهای بروکراسی در
تدارکات و تطبيق پروژه های انتخاب شده زیربنایی ،سطح رقابت در روند داوطلبی،
نگرانی ها در تهيه قيمت تخمينی پروژه ها  ،تاخير زمانی ،افزایش هزینه و تاخير در
پرداخت و همچنان نقش جامعه مدنی و سکتور خصوصی در تطبيق و نظارت پروژه
های زیربنایی .بعد از ارائه پریزینتيشن اشتراک کننده گان جلسه نظریات خویش را با

گزارش سوم
اطمينان دهی با
اکثریت آرای اعضا
تایيد گردید و بر
آغاز ترجمه و
چاپ گزارش
نامبرده هدایت
گردید.

داراالنشای
ملی کاست

اعضا شریک نمودند که مختصر آن در زیر ارایه گردیده است:
•

آقای مجيب احمد عزیزی و ولی اهلل مصباح مشاهدات و تجارب شان در
مورد غيرعملی بودن قيمت های تخمينی پروژه ها با جلسه شریک نمودند
و توضيح دادند که چگونه تهيه قيمت تخمينی نادرست پروژه ها در زمينه
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فيصله

توضيحات

مسئول

سازی برای فساد اداری کمک می نماید.
•

آقای بریالی صافی به طرزالعمل تدارکات اشاره نمود و گفت که برای
تفسير ماده هشتم یک ميکانيزم باید وجود داشته باشد .او افزود نکته دیگر
تبانی تهيه بل احجام کاری است.

•

آقای بریالی عمرزی مراحل مختلف تهيه قيمت تخمينی پروژه های
زیربنایی را توضيح نمود و پيشنهاد نمود که تهيه دقيق بل احجام کاری
می تواند در تهيه قيمت واقع بينانه پروژه ها کمک نماید .وی افزود که
ارزیابی مسایل محيط زیستی ،استمالک زمين و آگاهی از شرایط و
نيازمندهای محلی باید در پروژه ها زیربنایی مورد توجه و ارزیابی قرار
گيرد.

•

آقای وليد هویدا نيز به چالشها در عرصه عدم موجودیت روش مسنجم و
موثر برای تهيه قيمت تخمينی اشاره نمود که اکثراً باعث گردیده تا
داوطلبان قيمت های خيلی بلند یا خيلی پایين ارایه نمایند.

•

آقای سيد اکرام افضلی اشاره نمود که براساس خواست رئيس جمهور،
دیدبان شفافيت تحقيق پيرامون قيمت تخمينی پروژه ها را چندی قبل
انجام داده است که در آن از روش های مختلف که در سراسر جهان از آن
استفاده می شود تذکر گردیده است .حکومت افغانستان باید انتخاب کند
که کدام یک از آن معيارها و روش ها را اتخاذ می نماید.
وی افزود که موضوع تدارکات الکترونيکی باید یک اصل گردد و از آغاز
تدارکات الی تطبيق قرارداد باید تمام اطالعات بطور الکترونيک درج و نشر
گردد .تاخير کافی در عرصه تطبيق چنين اصالحات و توصيه های گزارش
ها صورت گرفته است و ضرورت است که توجه بيشتر در این عرصه صورت
گيرد .وی همچنان تاکيد نمود تا کميسيون تدارکات ملی باید غيرسياسی
گردد.

•

آقای اسلم خان احمد نيز به پيشرفتها در نشر اطالعات پروژه های
زیربنایی بخصوص تطبيق سيستم تدارکات الکترونيکی برای  ۳۶پروژه خبر
داد .وی افزود که در سال جاری در صورت عدم نشر اطالعات الزمه توسط
نهادهای تدارکاتی اداره تدارکات ملی هيچ روند تدارکات پروژه ها را طی
مراحل و یا تسهيل نخواهد کرد.
وی همچنان توضيح داد که ميزان رقابت در داوطلبی در تطابق به
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فيصله

توضيحات

مسئول

طرزالعمل و قانون تدارکات بوده است و چون اداره تدارکات ملی یک نهاد
پاليسی ساز است لهذا تعيين قيمت تخمينی فراتر از ماموریت آن ميباشد.
در اخير وی از تهيه شدن سيستم های پيش شرط صحبت کرد که باعث
تاخير افتتاح تدارکات الکترونيکی گردید و همچنان از اداره احصایه
مرکزی و وزارت ماليه نامبرد که در تطبيق این اصالحات سهم بارز دارند.
•

بریالی صافی بر توجه به شرایط بيرونی تاثير گذار بر تاخير و کيفيت پروژه
ها و همچنان نقش بيشتر خدمات مشورتی و بخش نظارتی تاکيد نمود.

•

سيدآصف محمدی افزود که قيمت پروژه ها اگر الی  ٪۳۰از قيمت
تخمينی افزون می گردد نه باید خيلی جدی گرفته شود .او پيشنهاد نمود
که باید پروژه های بيرون از بودجه دولت باید نيز ارزیابی گردد .در اخير
وی بر مکافات و تقدیر ادارات دولتی که در عرصه شفافيت و حکومتداری
خوب دست آورد ها داشته اند تاکيد نمود.

•

جاللتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی یادآور شد که اصالحات زیاد
صورت گرفته است .تحقيق های همچون گزارش اطمينان دهی کاست در
تشخيص و رسيده گی به چالش های موجود می تواند خيلی موثر باشد.

 .3هماهنگی برای
برگزاری کنفرانس
نشر گزارش
اطمينان دهی
پيشنهاد:

رئيس جلسه به دارالنشا هدایت داد که برنامه های را جهت برگزاری کنفرانس نشر آغاز اماده گی ها
برای برگزاری
گزارش روی دست گيرد و در جلسه آینده از پيشرفت امور گزارش دهد.
کنفرانس نشر
گزارش

 .4پيشرفت ها در
گزارش شاخص
شفافيت زیربنا و
گزارش بندهای
افغانستان

این موضوع به جلسه بعدی موکول گردید

داراالنشای
ملی کاست

ختم جلسه
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