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 مقدمه:

قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان متعهد  21مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق به ماده  کمیسیون

است تا سیستم شفاف مالی را به منظور تطبیق بهتر بودجه مصرفی خویش ایجاد نماید که این امر استقالل عمل کمیسون را در مصرف بودجه 

و امور ساختمانی را تابع احکام مندرج این الیحه ضمانت و پیشبینی نموده است. از آنجا که بودجه این کمیسیون  و تدارک اجناس، خدمات

گردد سیستم مالی و تدارکاتی کمیسیون توسط هییت بررسی و مفتشین مراجع تمویل توسط کشور های دوست به صورت مستقیم تمویل می

گردد که در این صورت برخی از تمویل کننده ها خواسته های صورت ربع وار بررسی و ارزیابی میکننده در اخیر هر سال ویا جریان سال به 

دهند، داشته اند که کمیسیون چگونگی روش تدارکات از منبع دونر مشخصی در رابطه به روش مصرف بودجه که در اختیار کمیسیون قرار می

 د تا قطعا از قانون تدارکات پیروی نماید.داررا در نظر داشته است. بناء کمیسیون را ملزم نمی

این الیحه ایجاد سیستم آزاد، شفاف و رقابتی به منظور کنترول موثر بودجه، مصارف و مکلفیت راپور دهی برای تمویل کننده بوده و اهداف  

این صورت از یک سو تدارکات بر کمیسیون تدارکات مورد ضرورت را به شیوه های اقتصادی، مناسب، مستند و باکیفیت تنظیم نماید. در 

گیرد و از جانب دیگر زمینه را برای اشتراک اساس بودجه منظور شده و طبق ضرورت به منظور انجام فعالیت های کمیسیون صورت می

 سازد. داوطلبان واجد شرایط فراهم می

ده ها، از آن اقتباس گردیده است لذا، کارکنان مربوط به الیحه تدارکات در کمیسیون با قانون تدارکات ارتباط نزدیک داشته و بسیاری از ما

صورت همیشگی در محیط محدودیت های حقوقی مندرج این الیحه عمل نمایند و همواره مشوره های حقوقی و رهنمود هایی الزم را قبل 

 طلبد، را دریافت نمایند.  از آغاز تدارکات به ویژه در ساحاتی که ایجاب صراحت را می

ت در کمیسیون به منظور حصول اجناس، خدمات و امور ساختمانی با کم ترین قیمت و بلند ترین کیفیت از مناسب ترین محل و مقدار تدارکا

گیرد. برای تقویت و حمایت از انجام شده و در تمامی دفاتر کمیسیون )مرکزی، ساحوی و والیتی( بر اساس این الیحه اجراآت صورت می

از منبع داخلی در این الیحه ترجیح داده شده و به منظور کاهش مقدار مصارف به پول نقد، پالیسی کمیسیون این است تشبثات داخلی، تدارک 

دالر ویا معادل آن به پول افغانی به قراردادی ها توسط چک ویا انتقال پول از طریق موسسات  ///1که تا حد امکان پرداخت های باالتر از 

 معتبر مالی صورت گیرد.

باشد که دارنندگان صالحیت هدف نهایی این الیحه، تنظیم حدود صالحیت های پولی در دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون می

پولی حین امضای سند تدارکاتی در صورت که تقسیم تدارکات به بخش ها از نظر مالی و تخنیکی برای کمیسیون مفاد بیشتری را عاید کنند 

هرگاه این تقسیم به منظور اجتناب از روش رقابتی یا به منظور کسب میزان بیشتر صالحیت پولی باشد به دلیلی که با روحیه توجه نموده و 

ی، این الیحه و پالیسی کمیسیون در تضاد است، اجتناب ورزدند. بنابرین، این الیحه به تمامی کارکنان کمیسیون اعم از مالی، اداری، لوژستک

نماید تا تدارکات مورد ضرورت شان را در آغاز سال مالی در پالن تدارکات گنجانیده تا از یک طرف اجناس، توصیه می ای و.....برنامه

خدمات و امور ساختمانی به صورت عمده تدارک گردیده و از تقسیم آن به منظور فرار از رقابت جلوگیری به عمل آمده باشد؛ از جانب 

 از پیش ایجاد نموده و از ضیاع وقت و سرگردانی کارکنان شعبه لوژستیک جلوگیری به عمل آید. دیگر نظم را در کمیسیون بیش تر 



 أ
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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول: 

افغانستان مستقل حقوق بشر  کمیسیونهای  قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 42و ماده  12مادۀ  43الیحه بر مبنی فقره این 

 وضع گردیده است.

 نام اختصاری

 ماده دوم:

 گردد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منبعد در این الیحه به نام کمیسیون یاد می

 اهداف

 ماده سوم: 

 اهداف این الیحه عبارت اند از: 

 و با کیفیت.مستند ، اقتصادی، مناسب شیوه هایه ضرورت ب تنظیم امور تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی مورد -2

 ایجاد سیستم آزاد، شفاف و رقابتی به منظور کنترول موثر بودجه، مصارف و مکلفیت راپور دهی برای تمویل کننده.  -1

 فراهم نمودن زمینه اشتراک داوطلبان واجد شرایط. -4

 تنظیم حدود صالحیت های پولی. -3

 فراهم سازی زمینه های تامین شفافیت، حساب دهی و مبارزه با فساد اداری.  -5

 اصطالحات 

  ماده چهارم: 

تدارکات: تهیه و فراهم سازی اجناس، خدمات و امور ساختمانی و خدمات ضمنی آن ها است که توسط کمیسیون، مطابق احکام 

 گیرد. شود، صورت میاین الیحه در بدل بودجه که از طرف دونر تمویل می
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پولی پیشبینی شده مندرج این نظر به حدود صالحیت های منظوری، تعدیل و فسخ قرارداد،  آمر اعطا: شخصی است که صالحیت

 دارا باشد. را در امور تدارکات الیحه 

 داوطلب: شخصی )حقیقی یا حکمی ویا نماینده قانونی وی( است که به منظور ارایه آفر در پروسه تدارکات اشتراک نموده بتواند.

 رج از طرف کمیسیون به داوطلب ارایهن دشرطنامه: سند پروسه داوطلبی است که در آن طرز تهیۀ تدارکات و طرز ارایه آفر در آ

 شود. می

باشد که از سوی کارکنان به منظور درخواست خریداری اجناس برای کمیسیون مورد استفاده ی میفورمه :درخواست خریداری

بخش مالی ضمیمه بل ها به گردیده و صالحیت تائید  باشخص ، از سوی جنس مورد خریدنظر به ارزش این فورمه گیرد. قرار می

 شود.سپرده می

درخواست نرخ گیری: روشی است که به اساس آن کمیسیون، نرخ تدارکات دارای قیمت نازل را با نظرداشت احکام این الیحه از 

 نماید. فروشنده داوطلب تقاضا می

مطالبه پیشنهاد: سندی است که طرز و شرایط ارایه پیشنهاد در آن توضیح و جهت تهیه خدمات مشورتی مورد استفاده قرار 

 گیرد. می

مناسب ترین که از جانب هییت خریداری حد اقل از سه منبع تهیه و  شامل فشرده معلومات نرخ گیری: فورمه ارزیابی نرخ گیری

 گردد. می مرجع ذیصالح پیشنهاد ، غرض منظوری بهآنها انتخاب

تواند با رعایت مشخصات مندرج شرطنامه، آفر خویش را در مورد تدارکات داوطلبی باز: روشی است که به اساس آن داوطلب می

 مورد نظر به کمیسیون تسلیم دهد. 

 گردند.داوطلبی مقید: روشی است که در آن تعداد محدود داوطلبان به داوطلبی دعوت می

 گردد.طلبی: مرحله رقابتی است که در آن آفر به منظور تدارکات، ارزیابی گردیده در نتیجه داوطلب برنده اعالن میداو

از یک منبع واحد دارای اعتبار تدارکات از منبع واحد: روشی است که تدارکات طبق احکام این الیحه، بدون داوطلبی طور مستقیم 

 گیرد. صورت می

 گیرد. روشی است که تدارکات آن از طریق انترنت صورت می تدارکات الکترونیکی:

خدمات مشورتی: فعالیت های است که ماهیت تخصصی، ذهنی و مشورتی داشته و شامل طرح و دیزاین، نظارت، آموزش، 

ات و بررسی، ایجاد پروگرام های کمپیوتری سافت ویر، نوشتن کتاب، تحقیق و گزارش، نشر و پخش برنامه در رسانه، نظری

 باشد.پیشنهادات متخصصین و خدمات مشابه تخنیکی، مسلکی و معلوماتی می

 اجرت کار و امثال آن. ترمیم وسایط خدمات غیر مشورتی: شامل کرایه، اجاره گرفتن منازل دفاتر، وسایط گدام ها، حفظ و مراقبت،
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داوطلب برنده عقد و در آن شرایط و مشخصات مندرج قرارداد: موافقه کتبی است که مطابق احکام این الیحه میان کمیسیون و 

 باشد.شرطنامه و مکلفیت های طرفین درج و طی مدت اعتبار آن نافذ می

 نماید. قراردادی: داوطلب برنده است که قرارداد تدارکات را با کمیسیون عقد می

ا در تدارکات مربوط ذینفع بوده ویا اقارب یکی تضاد منافع: حالتی است که موظفین تدارکات به شمول آمر اعطا به نحوی از انح

 از داوطلبان باشد. 

تضمینات: وجوه نقدی یا تضمین بانکی ویا اسناد معتبر مالی معادل آن است که از طرف داوطلب و قراردادی مطابق احکام این 

 شود. الیحه به امانت گذاشته می

رانتی ویا ورانتی از فیصدی پرداخت های قراردادی وضع و به عنوان تامینات: وجوه نقدی است که در تدارکات دارای میعاد گ

 گردد. ضمانت مالی نگهداری و بعد از ختم میعاد گرانتی ویا ورانتی و عدم نقص در تدارکات مورد نظر، مسترد می

نرخ گیری  صالحیت تهیه و امضای فورمه ارزیابیهییت خریداری: متشکل از کارکنان متعهد و مجرب کمیسیون است که 

 گردد.، مطابق این الیحه تعیین میباشدافغانی  5555را که قیمت آن باالتر از  تدارکات

نظارت از روند داوطلبی، مطابق  هییت آفر گشایی: متشکل از کارکنان متعهد و مجرب کمیسیون است که جهت باز نمودن آفر ها و

 توانند.تدارکات مربوط، عضو هییت ارزیابی شده نمیگردد. اعضای این هییت در احکام این الیحه تعیین می

هییت ارزیابی: متشکل از کارکنان متعهد و مجرب کمیسیون است که به منظور ارزیابی و مقایسه آفرها و تشخیص آفر های 

 گردد. جوابگو و آفر برنده و تهیه گزارش ارزیابی مطابق این الیحه تعیین می

مجرب و متعهد است که جهت حصول اطمینان از چگونگی کمیت و کیفیت تدارکات در مطابقت  هییت معاینه: متشکل از کارکنان

 گردد.با قرارداد مطابق این الیحه تعیین می

هییت های مندرج این الیحه در مرکز توسط رییس اجراییه، در دفاتر ساحوی و والیتی توسط روسای آن که تعداد آن از سه نفر 

 گردد. نظرداشت حدود صالحیت پولی مندرج این الیحه، تعیین می تواند، باکمتر بوده نمی

 باشد. شعبه لوژستیک: شعبه است که مسوولیت مدیریت و اداره تدارکات کمیسیون را طبق احکام این الیحه دارا می

 ساحه تطبیق

 ماده پنجم:

نمایند، مکلف اند از بودجه دونر تمویل می بخش مالی، لوژستیک و سایر بخش های مربوط در مرکز و والیات که تدارکات را که

 امور آن را مطابق احکام این الیحه تنظیم کنند. موارد ذیل از این حکم مستثنی است.
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گردد، براساس قانون، طرزالعمل و سایر اسناد تهیه و تدارکاتی که از بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان تمویل می -2

 گردد. میتدارکاتی نافذه کشور تنظیم 

 گردد. تدارکات الکترونیکی و امور مربوط آن که در الیحه جداگانه تنظیم می -1

 استفاده از فورم ها

 ماده ششم:

 5555شعبه لوژستیک دفتر مرکزی مکلف است، فورمه های مربوط به تدارکات، طرز و شرایط استفاده از روش تدارکات الی 

 افغانی و سایر روش های تدارکاتی مندرج این الیحه را ترتیب نموده، بعد از منظوری آن در امور تدارکات مورد استفاده قرار دهد. 

 ترجیح تدارکات از منبع داخلی

 ماده هفتم:

قیمت آن نسبت به منابع  دهد مشروط بر اینکهترجیح می ، از تولیدات داخلیکمی و کیفی کمیسیون تدارکات را طبق مشخصات

 فیصد تجاوز ننماید.  15خارجی از حدود 

 رعایت محیط زیست

 ماده هشتم:

( شعبه لوژستیک و قراردادی مکلف اند، تدابیر الزم را جهت رعایت و حفظ محیط زیست در مراحل تدارکات و تطبیق 2)

 قراردادها، اتخاذ و عملی نماید.

 .گردداخذ میازه نامه اداره ملی محیط زیست آن بیشتر از چهل ملیون افغانی باشد، اجدر پروژه های انکشافی که ارزش ( 1)

 تکنالوژی معلوماتی

 ماده نهم:

را جهت ثبت تدارکات و اعالنات و مرکز معلوماتی دیتابسی بخش تکنالوژی معلوماتی یک بخش را در سایت کمیسیون برای 

 .سایر موارد مربوط به تدارکات را ایجاد نمایند

 

 



5 
 

 فصل دوم

 مراحل تدارکاتی

 ترتیب پالن

 ماده دهم:

نظرداشت بودجه موجود در آغاز سال مالی با توجه درشعبه لوژستیک در مرکز و والیات مکلف است، پالن تدارکات مربوط را با 

 به احکام این الیحه جمع آوری و ترتیب نماید.

 باشد، تثبیت و محاسبه نمایند. مکلف اند ارزش مجموعی تدارکات را که در خالل سال مالی ضروری می لوژستیک شعبه

بخش های پروگرامی و اداری کمیسیون مکلف اند تمامی تدارک مورد نیاز خویش را به شمول تدارکات مندرج پالن عمل 

 ر دهند. کمیسیون، قبل از ترتیب پالن تدارکات در اختیار شعبه لوژستیک قرا

 تقسیم تدارکات به بخش ها

 ماده یازدهم:

( تقسیم تدارکات به بخش ها در صورت که از نظر مالی و تخنیکی برای کمیسیون مفاد بیشتر را عاید کند یا زمینه اشتراک 2)

مکان نگهداری داوطلبان و تشبثات کوچک داخلی را فراهم نماید یا تدارک در مطابقت به اقساط دریافتی کمیسیون باشد ویا ا

 باشد. تدارکات در کمیسیون ممکن نباشد، مجاز می

( تقسیم تدارکات به بخش ها در صورت که به منظوری رییس کمیسیون رسیده باشد و مصارف ورکشاپ ها، سیمنار ها، 1)

 کنفرانس های بخش های پروگرامی، مجاز می باشد.

ی یا تغییر میزان حدود صالحیت پولی، تقسیم تدارکات به بخش ها مجاز ( در سایر موارد ویا به منظور اجتناب از روش رقابت4)

 باشد. نمی

 شرایط داوطلبان

 ماده دوازدهم:

 دارنده جواز معتبر باشد.  -2

 تضاد منافع نداشته باشد. -1
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 شامل نباشد.ثر تخلف تجارتی محکوم نشده باشد ویا توسط نهاد مسوول دولتی در فهرست سیاه به اساس حکم محکمه باال -4

لیاقت و ظرفیت مسلکی و تخنیکی، منابع مالی، تجهیزات و سایر تسهیالت فزیکی، تجربه کافی، شهرت نیک تجارتی و  -3

 کارکنان الزم را داشته باشد. در این حالت داوطلب مکلف است اسناد و مدارک موثق را ارایه نماید.

 ق مواد مخدر فعالیت نداشته باشد. هیچ گاهی در تولید، ذخیره، خرید و فروش یا قاچا -5

 فصل سوم

 روش های تدارکات

 در خواست نرخ گیری

 ماده سیزدهم:

 555555افغانی الی  5555گردد که قیمت تخمینی تدارکات از در کمیسیون زمانی از روش درخواست نرخ گیری استفاده می

 افغانی باشد. 

 داوطلبی باز

 چهاردهم:ماده 

افغانی باشد به صورت عموم از طریق داوطلبی باز  555555تدارکات در کمیسیون در صورت که قیمت تخمینی آن بیشتر از  

 اخذ گردد.  دارکاتی درج و منظوری آمر اعطاگیرد، در غیر آن دالیل استفاده از سایر روش ها را طور واضح در اسناد تصورت می

 داوطلبی مقید

 ماده پانزدهم:

 باشد.استفاده از روش داوطلبی مقید در یکی از حاالت ذیل مجاز می

 تواند.تشخیص نماید که تدارکات صرف توسط تعداد محدود )سه الی حد اکثر پنج مرجع(، تهیه شده می -2

ده و طی مراحل وقوع شرایط غیر قابل پیشبینی ویا تاخیر در پروسه تدارکات که ناشی از تعلل، غفلت ویا عدم پالنگذاری نبو -1

 داوطلبی باز عملی نباشد.

 در صورت که مصارف ناشی از بررسی تعداد زیاد آفر ها با قیمت تدارکات غیر متناسب باشد. -4
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 منبع واحد

 ماده شانزدهم:

 باشد.منبع واحد در یکی از حاالت ذیل مجاز می استفاده از روش

 را داشته یا صرف از یک منبع فراهم شده بتواند.  یا تورید تولید داوطلب یا حق االمتیاز اختراع، -2

عامه یا امالک به خطر جدی کارمندان، مصوونیت که صحت، مصالح و مصوونیت و اضطراری در حاالت غیر قابل پیشبینی  -1

عملی باشد. تخریب مواجه بوده و زمان الزم برای انجام مراحل داوطلبی به صورت داوطلبی باز یا سایر روش های تدارکاتی غیر 

سازی باقی مانده مواد تدارکاتی در این صورت صرف مقدار تدارکات مورد ضرورت را جهت رفع مشکالت پیش آمده الی فراهم 

 طی مراحل نماید. بعد از حصول امر آمر اعطا از طریق داوطلبی باز یا مقید با استفاده از این روش، 

کمیسیون در صورت که بخش مربوطه پیشنهادی را با و تولیدات ویدیویی/سینمایی رادیویی  نشر برنامه های تلویزیونی،تهیه و  -4

داشت بودجه از رسانه مشخص نماید، به روش منبع واحد صورت گرفته ده و دالیل مندرج پیشنهاد با نظرتوجه به میزان بینن

 بود. تواند در این صورت تصدیق بخش مربوطه از صحت و زمان نشر برنامه الزامی خواهد می

پیشنهاد انجام خدمات و برگزاری سمینار ها، کنفرانس ها، ورکشاپ ها، تهیه و نصب بلبورد ها و سایر مورد مشابه توسط نهاد  -3

 تواند.ها و موسسات غیر دولتی که به منظوری رییس کمیسیون رسیده باشد، به روش منبع واحد صورت گرفته می

 اعالن تدارکات

 ماده هفدهم:

 گیرد.اعالن تدارکات طور ذیل صورت می( نشر 2)

یک رسانه های چاپی کثیراالنتشار داخلی و در صورتیکه تدارکات از منابع خارج کشور صورت از  نشر اعالن در یک یا بیشتر -2

 گیرد، در رسانه چاپی و الکترونیکی منطقوی یا بین المللی. 

 تخصصی مربوطه.داخلی یا خارجی یب سایت های در ووب سایت کمیسیون و در صورت لزوم نشر اعالن در  -1

 ، نشر اعالن از طریق رادیو، تلویزیون و سایر روش های اطالع رسانی.لزومدر صورت  -4

گردد، از طریق رسانه های همگانی کثیراالنتشار در والیت مربوطه نیز صورت ( اعالن تدارکات که در والیات تطبیق می1)

 گیرد.می
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 مطالب اعالن

 هجدهم:ماده 

 باشد.اعالن تدارکات حاوی مطالب ذیل می

 موضوع تدارکات. -2

 طرز حصول شرطنامه. -1

 تعیین مدت تسلیمی آفر ها و زمان و محل تدویر جلسۀ آفر گشایی. -4

 آدرس دفتر مربوطۀ کمیسیون. -3

 اخذ تضمینات. -5

 بخشد.ت میسایر معلومات مورد نظر که تدارکات را مطابق احکام این الیحه صراح -6

 شرطنامه و مطالبه پیشنهاد

 ماده نوزدهم:

 باشد.( شرطنامه و مطالبه پیشنهاد حاوی مطالب ذیل می2)

 نوع قرارداد، مدت و شرایط آن. -2

 تشریح تدارکات مورد نظر، معلومات شامل در اعالن، شرایط ترتیب و مدت تسلیمی آفر، تاریخ و محل باز نمودن آن. -1

 سی آفر ها.معیار های برر -4

 روش تدارکات.  -3

 اندازه تضمین اجرای قرارداد توسط داوطلب برنده. -5

 طرز تادیه و تعیین پول یا نوع اسعار، مصارف ضمنی تدارکات و مکلفیت های مالیات بر عایدات. -6

محل اجرا، تعیین زمان توضیح ماهیت، خصوصیات کیفی و تخنیکی، تداوم و ثبات الزم تدارکات، خدمات ضمنی قابل اجراء،  -7

 ومکان برای تحویل دهی.
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 توضیح چگونگی جریمه تاخیر و مقدار آن. -8

 سایر معلومات مربوط به تدارکات. -9

این فقره به لسان انگلیسی نیز تهیه  9الی  2در صورتیکه تدارکات از منابع منطقوی ویا بین المللی اجرا گردد، تمام اجزای  -25

 گردد.می

به تمام داوطلبان به صورت فزیکی و الکترونیکی )ایمیل، سی دی، میموری و ویب سایت( توزیع شده و مطالب آن ( شرطنامه 1)

دارای عین مضمون و محتوی بوده در صورت تناقص میان نسخه فزیکی و الکترونیکی شرطنامه و مطالبه پیشنهاد، نسخه مهر شده 

  باشد.مدار اعتبار می

 تسلیمی آفر

 ماده بیستم:

 لوژستیک مکلف است قبل از نشر اعالن تدارکات، شرطنامه را ترتیب و برای توزیع آماده نماید. شعبه

 75روز تقویمی کمتر و از  25میعاد تسلیمی آفر بعد از نشر اعالن برای داوطلبی باز در شرط نامه ذکر بوده که این میعاد از  -2

 مدید است.تقابل باشد. در صورت لزوم این مدت روز بیشتر نمی

 شود.داده میتسلیم آفر توسط داوطلب یا نماینده قانونی وی امضا و طور سر بسته به کمیسیون  -1

 گردد.شود بدون باز شدن مسترد میآفریکه بعد از انقضای میعاد تسلیمی مندرج شرط نامه تسلیم داده می -4

 

 فصل چهارم

 تضیمنات تدارکات

 تضمین اجرای قرارداد

 یکم:ماده بیست و 

 گردد.تضمین اجرای قرارداد به منظور تامین مکلفیت های قراردادی جهت اجرای قرارداد در شرطنامه یا در قرارداد مطالبه می

باشد که این مقدار تضمین اجرای قرارداد به شکل مبلغ معین پول نقد یا ضمانت بانکی بین پنج تا ده فیصد قیمت قرارداد می

 گردد.محاسبه و فیصدی آن در شرطنامه یا قرارداد درج می مقدار طبق قیمت آفر برنده
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 میعاد اعتبار تضمین اجرای قرارداد

 ماده بیست و دوم:

 باشد.میعاد اعتبار تضمین اجرای کار حداقل یک ماه بیشتر از ختم میعاد پیشبینی شده قرارداد می

 شرایط عدم استرداد تضمین اجرای قرارداد

 ماده بیست و سوم:

 قرارداد به سبب تخطی قراردادی از ایفای تعهدات و شرایط مندرج آن فسخ

 شرایط استرداد تضمین اجرای قرارداد

 ماده بیست و چهارم:

منبی بر تحویلدهی جنس یا ارایه تضمین اجرای قرارداد، بعد از تکمیل تدارکات توسط قراردادی و صدور تصدیق نامه  -2

 گردد.تکمیل از جانب کمیسیون، به وی مسترد میخدمات مطابق مشخصات مندرج قرارداد 

 در صورت فسخ قرارداد به منظور تامین منافع ملی. -1

 فسخ قرارداد به سبب عدم امکان ایفای تعهدات و شرایط مندرج آن باالثر وقوع حوادث غیر مترقبه. -4

 تامینات

 ماده بیست و پنجم:

فیصد  25گرانتی، ورانتی یا رفع نواقص درج باشد، از پرداخت های قراردادی الی تامینات در تداراکاتی که در قرارداد، میعاد  -2

 گردد.مجموع قیمت قرارداد وضع می

تامینات بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنتی، ورانتی، خدمات پس از فروش، رفع نواقص و  -1

 گردد.قراردادی مسترد میتصدیق ختم قرارداد از جانب کمیسیون به 

 

 

 

 



11 
 

 مدیریت تضمینات

 ماده بیست و ششم:

کمیسیون و در تمام تضمینات اعم از اسناد مالی که توسط کمیسیون دریافت شده اند در صورت پول نقد در حساب بانکی 

 شود.صورت اسناد مالی در داخل یک سیف یا مکان محفوظ در بخش مالی نگهداری می

 داوطلب یا قراردادی مکلف است، تمام تضمینات خویش را طور مهر و امضا شده تسلیم نماید. 

هییت ارزیابی مکلف است از صحت تضمینات ارایه شده داوطلب یا قراردادی از مراجع مربوط اطمینان حاصل نموده، اسناد آن را 

تم گردیده یا میعاد اعتبار آنها رو به ختم است و قابل تمدید در دوسیه تدارکاتی حفظ نماید. تضمیناتی که میعاد اعتبار آنها خ

 گردد.باشد به داوطلبان یا قراردادیان مسترد مینمی

 شعبه لوژستیک، قبل از ختم میعاد اعتبار تضمینات، داوطلب یا قراردادی را مطلع و با موافقه وی، میعاد آنها تمدید گردد.

 فصل پنجم

 تنظیم امور قرارداد ها

 ل قراردادتعدی

 :ماده بیست و هفتم

موجه ارایه شده که میعاد قرارداد با نظرداشت موجودیت بودجه و دالیل  )شرایط و مندرجات قرارداد(، قیمت وتعدیل در حجم 

تواند. در این صورت ریاست دارنده صالحیت پولی منظور شده باشد در خالل میعاد اعتبار قرارداد صورت گرفته میتوسط 

مبنی بر تعدیالت را به آمر  هییت تخنیکی را غرض بررسی و تثبیت تعدیالت مطلوب مورد نظر توظیف و دالیل موجهاجراییه 

 غرض تایید ویا منظوری ارایه نماید. اعطا 

 تمدید قرارداد

 ماده بیست و هشتم:

دفاتر کمیسیون در صورت که طی مراحل تدارکاتی آن مطابق لوایح و طرزالعمل های نافذ کمیسیون صورت  کرایهتمدید قرارداد 

 گرفته باشد، جواز دارد. 
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 شرایط پرداخت

 ماده بیست و نهم:

پرداخت ها به تناسب پیشرفت کار در مراحل معینه اجرای قرارداد با نظرداشت تکمیل فیصدی ها اجراآت معین یا انجام  -2

 گردد.میلفیت های مندرج قرارداد، در شرایط قرارداد درج مک

گیرد. شرایط گردد، صورت میپرداخت های مربوط به پیشرفت کار به اساس تصدیق که شرایط پرداخت در آن تایید می -1

 گردد.پرداخت برویت اسناد اجراآت مندرج در قرارداد تایید می

پرداخت ها )انتقال پول و اسناد بهادار( از طریق موسسات مالی مجاز یا تهیه کنندگان مجاز خدمات )بانکها(  ،به منظور شفافیت -4

 صورت گیرد. 

 تعلیق پرداخت

 ماده سی ام:

تواند. در صورت که قراردادی نتواند مکلفیت های پرداخت ها به دلیل نبود پول الی زمان معین به حالت تعلیق قرار گرفته می -2

 گردد.ویش را به استثنای تعلیق قرارداد ادامه دهد مدت تعلیق پرداخت، به میعاد قرارداد افزود میخ

مزد کارمندان ذیدخل در تدارک یا تولید امتعه یا خدمات در  ،در صورت که قراردادی متکی به سند شکایت کتبی کارمندان -1

پرداخت میزان معین مزد کارمندان مذکور الی پرداخت کامل مزد آنان توسط  ،محتوی قرارداد را به وقت معینه تادیه ننماید

 قراردادی به حالت تعلیق در می آید. 

 تعلیق قرارداد

 ماده سی یکم:

 تواند.قرارداد در موارد آتی به حالت تعلیق قرار گرفته می

 .2حوادث غیر مترقبه -2

 حالت اضطرار. -1

 

 

                                                           
  1 حاالت غیر مرقبه عبارت از آفات طبیعی، محاربه، تحوالت سیاسی و اقتصادی غیر قابل پیشبینی یا وقایع مشابه که از کنترول طرفین قرارداد خارج باشد.
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 مدیریت قرارداد

 ماده سی و دوم:

گردد. مدیر قرارداد، اطمینان حاصل تعیین میبه سمت مدیر قرارداد افرادی ، فرد یا که دوام آن بیشتر از یک سال باشد جهت مدیریت قرارداد

 گردد. مربوط تعیین می قراردادآن  گیرد و مسوولیت هایآن صورت می نماید که اجرای قرارداد در مطابقت با مندرجاتمی

 قراردادتفتیش اجراآت 

 ماده سی و سوم:

قراردادها مراحل صالحیت نظارت کمیسیون مبنی بر تفتیش تمام جوانب اجراآت قراردادی به شمول نظارت و دریافت گزارشات در تمام  -2

 محفوظ است.

ترس کمیسیون مورد ضرورت تفتیش را به مصرف خود به دستسهیل کننده قراردادی مکلف است تمام محالت، ساختمان ها و پرسونل  -1

 د.نقرار دهد. قراردادی و کمیسیون هریک مصارف ناشی از اشتراک نمایندگان خود را در تفتیش، به عهده دار

 پذیرش، تصدیق و تسلیمی تدارکات

 ماده سی و چهارم:

قبل از قبول و تصدیق تدارکات، هییت معاینه، نظارت کننده، مدیر قرارداد یا سایر کارکنان شامل در قرارداد به صورت مناسب از تدارکات 

 آورد. تحویل یا تکمیل شده، معاینه به عمل می

 جریمه تاخیر

 ماده سی و پنجم:

گردد، جریمۀ که مقدار آن در قرارداد درج می دادی مکلف به پرداختهرگاه در ایفای تعهدات مندرج قرارداد، تاخیر صورت گیرد قرار

 .باشدمی

 جبران خسارت

 ماده سی و ششم:

 باشد.نماید مسوول خساره وارده ناشی از تقصیر اش میقراردادی در صورتیکه به موضوع قرارداد خساره ای را وارد می -2

از اهمال را به مصرف خود مرفوع سازد اجراآت ناقص رد گردیده و باید جبران  قراردادی مکلف است هرگونه نواقص و خال های ناشی -1

 گردد.
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 فسخ قرارداد

 ماده سی و هفتم:

 گردد.قرارداد در موارد آتی فسخ می

 کمیسیون و قراردادی. مشترک توافق به اساس -2

 گردد.توقف کار ویا ارایه خدمات بیشتر از مدت که در قرارداد ذکر می -1

 .قراردادیانحالل  -4

 عدم قناعت کمیسیون از اجراآت دوره آزمایشی قرارداد. -3

 در صورت غیابت بیشتر از وقت معینه قراردادی.  -5

 اطالع فسخ قرارداد

 ماده سی و هشتم:

 .دهدمیاطالع  طرف مقابلبه روز  25طی کتبا  با ارایه دالیل مقنع نمایدطرف که قرارداد را فسخ می

 اختالفمراجع حل 

 ماده سی و نهم:

 گردد.گردد، حل و فصل میقرارداد ذکر می ه در شرایطکاز طریق آید قرارداد اختالف به میان می اجرای در صورت که در

 بیمه

 ماده چهلم:

 اندازه و شرایط اساسی بیمه در قرارداد تدارکات ساختمانی حتمی است.

 استفاده از اسناد تقنینی نافذ

 ماده چهل و یکم:

سایر طرز العمل مالی و اداری کمیسیون و هرگاه برای موضوعی در این الیحه حکمی موجود نباشد، ابراز نظر حقوقی با استفاده از 

 تواند که منافع کمیسیون را به بهترین وجه آن تامین نماید. اسناد تقنینی نافذ طوری صورت گرفته می
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 فصل ششم

 صالحیت های پولی

 صالحیت های پولی در دفتر مرکزی 

 ماده چهل و دوم:

 .مالی یا منیجر عملیاتیافغانی باشد از صالحیت های  155555صورت که ارزش تدارکات الی  در -2

 افغانی باشد از صالحیت های رییس اجراییه. 655555الی  155555صورت که ارزش تدارکات بیشتر از  در -1

 افغانی باشد از صالحیت های رییس کمیسیون.  655555در صورت که ارزش تدارکات بیشتر از  -4

 صالحیت های پولی در دفتر ساحوی

 ماده چهل و سوم:

 افغانی باشد از صالحیت های رییس دفتر ساحوی.  255555در صورت که ارزش تدارکات الی  -2

 ریاست اجراییه.افغانی باشد تایید کتبی  255555در صورت که ارزش تدارکات بیشتر از  -1

 صالحیت های پولی در دفتر والیتی

 ماده چهل و چهارم: 

 افغانی باشد از صالحیت های رییس دفتر والیتی.  255555در صورت که ارزش تدارکات الی  -2

 بی ریاست اجراییه. افغانی باشد تایید کت 255555در صورت که ارزش تدارکات بیشتر از  -1
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 فصل هفتم

 احکام متفرقه

 چگونگی پرداخت بل ها

 ماده چهل و پنجم:

 امر حتمی است. پرداخت بل ها و تقدیم آنها به بخش مالی دفتر مرکزی -2

 حین پرداخت، بل ها در دفاتر کمیسیون به وسیله مهر پرداخت تایید گردیده تا از پرداخت مضاعف جلوگیری صورت گیرد. -1

 : گرددتایید می ذیل به بخش مالی دفتر مرکزی به صورت کتبی از سوی یکی از مقاماتاز دفتر مرکزی بل های تقدیم شده  -4

 .آمر )منیجر( مالی -

 .عملیاتی (منیجرآمر ) -

 رییس اجراییه. -

 :گرددتایید می ذیل به بخش مالی دفتر مرکزی به صورت کتبی از سوی مقام از دفتر ساحوی/والیتیبل های تقدیم شده  -3

 رییس دفتر ساحوی/والیتی -

بل های دریافتی از دفاتر ساحوی و والیتی، ژورنال پرداخت از سوی مسوول مالی مربوط تایید گردیده و نمایانگر تایید بل  -5

 باشد.های ضمیمه شده و ووچر این دفاتر می

 نیازمندی برای تدارکات در کمیسیون

 ماده چهل و ششم:

تهیه  و امضای درخواست کنندهپروژه،  عنوان، موقعیت، تشریح، کیفیت، مربوطهتاریخ، بخش با ذکر  تدارکاتفورمه درخواست 

 .گرددمی

داشت توزیع از سوی د، یاجنس مورد تدارک فورمه درخواست تدارکات به تحویلخانه راجع گردیده در صورت موجودیت

 د. گردتحویلدار تهیه با اخذ امضا تسلیم شونده، برای وی توزیع می
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به رویت تصدیق ویا رییس دفتر ساحوی/والیتی رئیس اجرائیه معاون/از سوی در صورت عدم موجودیت، درخواست مورد نظر 

 تائید گردد.تحویلدار 

 خریداریدرخواست تنظیم 

 ماده چهل و هفتم

و مقررات به شمول شرایط و همه شرایط نموده تنظیم را بر اساس نرخ گیری تائید شده، درخواست خریداری خریداری،  لوومس

 انتقال، مشخصات، کیفیت، قیمت ، شیوه پرداخت و غیره را یاد آوری خواهد نمود.

 تدارکات مطابقتدریافت و 

 ماده چهل و هشتم

به  در صورت درست بودن شدهمطابقت داده  اریخرید درخواستبا نرخ گیری و  تدارکات مورد نظر، جنس/امتعه حین دریافت

، مقدار و نماید و از تشریحات، مشخصات( را تهیه میSRNداشت رسید به تحویلخانه )دتحویلدار یا .شودمیتحویلدار سپرده 

 کند.محل اجناس در تحویلخانه یاد آوری می

 صورت حساب

 ماده چهل و نهم:

داشت رسید به د، کوتیشن و یااریخرید درخواستگردد. یک کاپی صورت حساب به دفتر مالی به منظور پرداخت تقدیم می

قابل  یا رییس اجراییهبعد از تایید توسط منیجر عملیاتی . پرداخت باشدیا تحویلی آن به درخواست کننده ضمیمه میتحویلخانه 

 باشد.اجرا می

 انفاذ

 ماده پنجاهم:

آن فصل ششم طرزالعمل مالی و اداری  گردد با انفاذرییس کمیسیون نافذ میامضای آن توسط از تاریخ روز بعد  25این الیحه 

 شود.کمیسیون ملغی شمرده می

 


