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 :ش اولـــــــــبخ

  :مرور عمومی

 )بنیاد(اساس  - 1
 .بطور موثر دقیق و شفاف رعایت اھداف قانون تدارکات در پروسھ تدارکاتی قوای پولیس ملی). 1( .1
تمام پرنسیب ھای قانون اساسی دولت جمھوری  ادر مورد تدارکات برھنمود وزارت امور داخلھ  ).2( .1

 .کامل دارد تاسالمی افغانستان، قانون تدارکات و دیگر پالیسی ھای وزارت امور داخلھ مطابق
در برگیرنده نو آوری ھای بعدی بھ رھنمود تدارکات وزارت امور  ترتیب بدیل رھنمود تدارکات ھذا ).3( .1

اساس ضرورت و نیازمندی مربوط وزارت امور داخلھ در برگیرنده یک شرح کھ در کجا باشد بھ می داخلھ 
 .تنظیم گردیده است، میباشد) طرزالعمل(و چطور مطابق یک پروسیجر 

کھ در برگیرنده نو آوری ھای بعدی با در  ھر تعدیل در رھنمود تدارکات وزارت امورداخلھ ).4( .1
الزم است قبل از تطبیق از طرف  صورت میگیردو منطقوی  نظرداشت تحلیل و ارزیابی شرایط محیطی

 .وزیر امور داخلھ منظور گردد
 :ھدف .2
ھدف از رھنمود ھذا در وزارت امور داخلھ این است کھ پروسیجر و پالیسی ھایکھ در تمام سطوح ). 1. ( 2

نیاز، تشریح  مشخصات مواد موردتثبیت وزارت امور داخلھ، معینیت ھا و جزوتامھای قوای پولیس برای 
تی استفاده میگردد بطور توحیدی مرعی االجرا راقرارداد ھای تج عقد مندی ھا در پروسھ نیازبودجھ و رفع 

  .و قابل تطبیق باشد
سیستم تدارکات وزارت امور داخلھ با استفاده از این رھنمود میتواند بطور مؤثر و سودمند یک ). 2. ( 2

ھدف تدارکات وزارت امور داخلھ بدست آوردن با ارزش ترین . روش رقابت آزاد قرارداد را بمیان آورد
یکی پولیس ملی باشد و تخن استراتیژی ،تکتیکی و کھ جوابگوی مشخصات تدارکاتیاجناس، خدمات و امور 

  .قابل تطبیق باشدبتواند کھ در یک وقت و زمان معین 
تدارکات وزارت امور داخلھ مطابق محتوای فصل ھفتم قانون تدارکات  قانونتطبیق رھنمود  مؤثریت).3.(2

کھ در مورد اصول شفافیت جوابگو میباشد توضیح و تشریح بیشتر گردیده کھ از طرف وزارت امور داخلھ 
  .رد پیگیری قرار میگیردمو
  :مؤثریت. 3
وزارت امورر داخلھ کھ مسئولیت بودجوی رھنمود تدارکات وزارت امور داخلھ باالی تمام واحد ھای ). 1.(3

استفاده از بودجھ دولت جمھوری اسالمی افغانستان را بخاطر تدارک و تھیھ اجناس، خدمات و امورات 
  .میگردد قابل تطبیق میباشد ساختمانی دارد و از طرف قرار دادی مھیا

پذیرش و تطبیق عملی رھنمود تدارکات وزارت امور داخلھ بدون استثنی باالی تمام ریاست ھا و ). 2.(3
  .جزوتامھای وزارت امور داخلھ قابل تطبیق است

پالیسی ھا و پروسیجر ھایکھ شامل رھنمود تدارکات وزارت امور داخلھ میباشد مطابق بھ قانون ). 3.(3
ضمائیم بعدی یا نو آوری ھا در رھنمود . ارکات بوده کھ بعد از امضا وزیر امور داخلھ قابل تطبیق میباشدتد

باشد قبل از  ھذاتدارکات کھ در برگیرنده پروسیجر ھا و یا پالیسی ھای جدید یا تعدیل آن کھ خارج از رھنمود 
  .تطبیق منظوری وزیر امور داخلھ گرفتھ میشود
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اداری معینیت  صنوف خدمات یتشکیالتھای نظر بھ استقامت ارکات وزارت امور داخلھ رھنمود تد). 4.(3
 تامیناتاداری وبھ معینیت ترتیب شده ھر گونھ پیشنھادات و تجدید نظر در مورد این رھنمود  تأمیناتو

  .غرض مرور و مطالعھ ارسال گردد
  :اصطالحات.4
بوده کھ از طریق وزارت مالیھ و ریاست مالی  واگذاری بودجھ ابالغیھ تحریری -:تخصیص بودجھ). 1.(4

ً توزیع  20وزارت امور داخلھ بریاست ھا، قطعات و جزوتامھای قوای پولیس ملی ذریعھ فورم بی  کتبا
  .میگردد

بھ  تأمیناتاداری ورتیب و بعد از امضا معین تمالی اسناد بودجھ ایکھ از طرف ریاست  -:شرح بودجھ). 2.(4
قابل دسترس و استفاده برای شعبات . پولیس ملی ارسال میگردد تمام ریاستھا، قطعات و جزوتامھا ونیروھای 

  .عایده و نھاد ھای مصرف کننده میباشد
تثبیت احتیاج کھ توسط شعبات عایده و نھاد ھای مصرف کننده بخاطر رفع  - :تثبیت احتیاجات). 3.(4

آنھا آماده و منظور میگردد در بودجھ وزارت امور داخلھ گنجانیده میشود، تثبیت احتیاجات در  نیازمندیھا
مفصل، مشخص، واضح و مکمل در رابطھ بھ تدارکات اجناس، خدمات و امور  توضیحبرگیرنده یک 

  .میباشد تدارکاتی
ل از دعوت داوطلبان توسط تھیھ گردیده و قب سند ایست کھ توسط شعبات عایده ترتیب و :شرطنامھ ). 4.(4

و این اوراق مطابق قانون تدارکات بوده شرایط و پروسیجر را برای آفر ھای . ھیئت تدارکات بررسی میگردد
  .واضح میسازد تشریح مورد نظر

اداره تدارکاتی و منظوری آمر اعطا توظیف گردیده در حین اجرای  ھیئت تدارکات بھ پیشنھاد). 5.(4
قانون تدارکات مسئولیت داشتھ، پالن تدارکاتی را تصدیق و منظور ) 75(حتوای ماده تدارکات از اجرای م

آفر جوابگو را و مینماید، ھمچنان راپور ھیئت ارزیابی را مطالعھ و مرور نموده بر اساس آن راپور مقایسوی 
  .بھ آمر اعطا پیشنھاد مینماید

و  نمودهآفر ھا را کھ بوقت و زمان تعین شده دریافت  ادارات تدارکاتی -:بازگشایی آفرھای داوطلبان). 6.(4
توسط ھیئت تدارکات معین گردیده است  بشکل عمومی مطابق بھ وقت، زمان و مکان کھ در اوراق داوطلبی

  .ثبت و محافظھ میگردد ادارات تدارکاتیاسناد مذکور توسط  گردیده،بازگشایی 
ارزیابی جوابگو بوده و نازلترین قیمت را ارایھ کرده و از طرف آفریکھ بعد از : آفر پیشنھاد شده). 7.(4

  .ھیئت تدارکات بھ آمر اعطا پیشنھاد میگردد آفر پیشنھاد شده گفتھ میشود
تدارکات و ھیئت ارزیابی کھ متشکل از متخصصین بخش خدمات، اجناس و امور - :ھیئت ارزیابی). 8.(4

ارزیابی نموده و  طرزالعمل تدارکات عامھ)104(الی)63(احکام میباشد آفر ھا را مطابق معیار ھای  تسھیالت
  .جدول مقایسوی آفر ھا را با راپور آن بھ ھیئت تدارکات تقدیم مینماید

مطابق بھ قانون تدارکات آمر اعطا شخصی است کھ صالحیت عقد قرار داد، منظوری و  -:آمر اعطا). 9.(4
بین حکومت و قراردادی  د فیقراردا. داشتھ باشد تسھیالتو داد تدارکات اجناس، خدمات تعدیل را در قرار 

زمان قانونی پنداشتھ میشود کھ آمر اعطا آنرا منظور کرده باشد تحویل دھی اجناس، امورات ساختمانی و تھیھ 
  .خدمات قبل از اتخاذ تصامیم آمر اعطا صورت گرفتھ نمیتواند

  )فورم ھا(جداول . 5
ھای قرار داد و فورم ھایکھ از طرف اداره واحد پالیسی بھ  رماستندرد داوطلبی، فوعالوه بر اسناد ). 1.(5

 .نشر رسیده است، ادارات تدارکات وزارت امور داخلھ از آن استفاده نماید
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 پرسونل و دفاتر تدارکات وزارت امور داخلھ: بخش دوم

  
  :ادارات تدارکات. 6
  .قرار ذیل است وزارت امور داخلھوظایف تدارکاتی  تدارکاتی و مراجع). 1.(6
و  بمثابھ مشاور ر ئیس جمھور در بخش سکتور امنیت وزارت امور داخلھ بوده وزیر امور داخلھ . 1).2.(6

 میباشداز پالیسی عمومی امور داخلی وزارت امور داخلھ مسئولیت داشتھ و ھمچنان آمر اعطا درجھ اول 
  .تفویض نماید نیز معاونین خویش ھ ب ھمچنانخویشرا میتواند صالحیت ھای پولیو
قرارگاه وزارت امور داخلھ، معینیت ھا و سایر قطعات و جزوتامھا و شعبات عایده، نھاد ھای . 2).3.(6

در رابطھ بھ اجناس، نیازمندیھا مصرف کننده و اداره تدارکات وزارت امور داخلھ کھ برای مشخص ساختن 
  .مسئولیت دارند مراجع تدارکاتی گفتھ میشود و تسھیالتخدمات 

. رئیس مالی وزارت امور داخلھ تحت امر وزیر امور داخلھ و معاونین وزیر امور داخلھ میباشد. 3).4.(6
رئیس مالی وزارت امور داخلھ کنترول تنظیم و اداره امور مالی وزارت امور داخلھ را بھ عھده دارد، این 

الیسی ھا، رھنمود ھای مالی ، توحید درخواست بودجھ، بررسی بودجھ، حدود وظایف در برگیرنده تھیھ پ
نھایی بودجھ، تکثیر بودجھ عادی و انکشافی جھت تسلیم دھی بھ وزارت مالیھ و متیقن ساختن وزارت امور 
داخلھ از مصارف شفاف بودجھ میباشد و از ترتیب طرزالعمل ھای بودجوی بھ تمام ادارات مسئولیت داشتھ و 

  .؟ باید شعبات تحت امر باشدنظارت مینماید
اکمال و توزیع بوده ،ازمعاون وزیر امور داخلھ در امور تأمیناتی تحت امر وزیر امور داخلھ . 4).5.(6

عینیات بھ پولیس ملی مسئولیت دارد در رابطھ بھ تطبیق محتوای قانون تدارکات تصمیم اتخاذ مینماید در 
در زمینھ  امور داخلھ مشوره نموده و ھم نظریات و پیشنھادات مشخص را رابطھ بھ تدارکات ھمرای وزیر

  .ارایھ و فراھم مینماید
معینیت تأمیناتی با تفاھم معینیت پالیسی و استراتیژی پروگرامھای تطبیقی را بخاطر دریافت اقالم  5).6.(6

بزرگ برای وزارت امور داخلھ کھ در برگیرنده قرارداد ھای بین المللی، خریداری ھا و کمک ھای 
وزارت امور داخلھ  برای مدونترتیب و تنظیم پالیسی ھای  ازبالعوض خارجی میباشد انکشاف میدھد 

از طرف وزارت امور داخلھ داخلی وبین المللی مسئولیت داشتھ بھ سایر وزارت خانھ ھا و مراجع ذیعالقھ 
  .دننمایندگی مینمای

درخواست بودجھ سال مالی را بخاطر  تأمینات اداری و معینیت  یھای خدماتی مرکزریاست . 6).7.(6
مینماید  مالی ارسالوزارت امور داخلھ توحید نموده بریاست  اداراتبرای  و تسھیالتتدارک اجناس، خدمات 

ھای مربوط وریاست مالی با فصل و کود آن بریاست  بودجھ مورد نظر بعد از منظوری از طریق ریاست
ً خبر داده شده، ریاست  خریداری    .مذکور بھ بخش ھای ذیربط ابالغ مینمایدھای رسما

  .وزارت امور داخلھ میباشد نھاد اصلی تدارکاتی اداری و تامینات  ،معینیتریاست خریداری . 7)8.(6
مذکور تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی و اکماالت را بشکل تجارتی تھیھ و تدارک ھای ریاست 

مسئولیت ریاست خریداری شامل پالن تدارکات، اعالنات، آماده ساختن اوراق برای تسلیم دھی، ( دنمیدار
ارزیابی اھلیت داوطلبان، ارزیابی اسناد تسلیم دھی و آماده ساختن راپور ارزیابی میباشد بخاطر بھبود 
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تنظیم و اداره  ا مانندبخشیدن امور و فعالیت ھای قراردادی ریاست خریداری فعالیت ھای تخصیصی ر
  ).ارزیابی تخنیکی و اداره قرارداد ھا را پیش میبرد پروگرامھای

ریاست خریداری قرارداد ھای ساحوی قطعات وزارت امور داخلھ کھ خارج از زون مرکز واقع میباشد اداره 
  .ایجاد و انکشاف میدھد را کرده و سیستم کتالوک و کود گذاری بین المللی

تطبیق پروسھ  ری قرارداد مدیریت اداره قرارداد ھای ریاست خریداری مسئولیتبعد از منظو. 8).9.(6
تمام پرداخت  و تا اطمینان حاصل نماید کھ اجرای قرارداد ھا. ق تعھدات عقد شده داردقرارداد ھا را مطاب

  .درست انجام میشود تسھیالتھای، اجناس، خدمات و 
با صالحیت خویشرا با ھیئت معاینھ در تحویل دھی اجناس نماینده نفر ریاست خریداری وظیفھ دارد کھ یک 

  .نظارت نماید تحویلی اجناس را مطابق بھ مشخصات داده شده و بررسیدارد تا معرفی نماید و مسئولیت 
  .دنفسخ و تطبیق عطالت ارایھ نمای ،میتوانند پیشنھادات مناسب را در مورد تعدیل مراجع تطبیق کننده

و لوژستیکی را  یتوزیع مواد تأمینات ،اری دنگھ ،مسئولیت حفظ  خدماتی مرکزھای ریاست . 9).10.(6
  .بعھده دارندبخاطر اکمال و تجھیز پولیس ملی 

قراردادیھا داوطلبان برنده میباشند کھ در مورد تھیھ و تدارک اجناس خدمات و امور  - :قراردادی. 10).11.(6
ضرور پنداشتھ میشود ھمرای شان برخورد مناسب گردد حق  مسئولیت دارنداند طبق تعھد کھ نموده  تدارکاتی

اشتراک  شان پرداختھ و تشویق شوند فرصت ھای مناسب در رقابت داوطلبی برایشان مھیا گردد تا زمینھ
  .ین خصوصی در داوطلبی ھا مساعد گرددبیشتر تاجران ملی و متشبس

  
  :پرسونل تدارکات - 7
ھای ورزیده بخاطریکھ تدارکات در وزارت امور داخلھ مغلق و تخصصی میباشد الزم است تا کادر ). 1.(7

ھای مسلکی در کادر و بطور دوامدار پیش برده شود سمینار ھا و کورسھای تدارکاتید تعلیمات ،نآماده گرد
 .شونداستخدام تعینات 

 
 تثبیت احتیاجات وزارت امور داخلھضروریات بودجھ و : آغاز پروسھ تدارکات: بخش سوم

  
  .انکشاف تثبیت احتیاجات بودجھ وزارت امور داخلھ برای سال آینده ھجری شمسی. 8
تثبیت احتیاجات بر اساس پرسونل موجود و ضرورت پولیس ملی صورت گیرد کھ در آن نام و آدرس ). 1.(8

تاریخ و قیمت تخمینی اقالم سال مالی ) اجناس، خدمات، امور ساختمانی(نھاد مصرف کننده تشریح اقالم 
  .موجود باشد

  .مطابق رھنمود توزیع شده ریاست مالی در خواست و شرح تثبیت بودجھ ترتیب و تقدیم گردد). 2.(8
وزارت امور داخلھ درخواست و شرح تثبیت بودجھ شان را بھ معینیت  ریاست ھای خدماتیتمام ). 3.(8

  .دنتأمیناتی ارسال نمای
و جزوتامھای پولیس ملی درخواست و شرح تثبیت بودجھ شان را بریاست مالی ارسال  ریاست ھا. 1).3.(8

  .دنداشتھ بعد از توحید بھ معینیت تأمیناتی تسلیم نمای
معینیت تأمیناتی درخواست بودجھ توحید شده و شرح تثبیت احتیاجات را  ھای خدماتیریاست . 2).3.(8

  .دنال نمایبریاست مالی وزارت امور داخلھ ارس
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درخواست و شرح تثبیت بودجھ بادر نظرداشت زمان کافی بخاطر مرور و بررسی اجراات بعدی . 3).3.(8
دولت جمھوری اسالمی افغانستان قبل از آغاز سال مالی تسلیم  ھتوسط ریاست مالی بھ وزارت محترم مالی

  .داده میشود
، شرح و تثبیت بودجھ رھنمودیکھ از طریق باسنجش وتوحید پروگرامھا د درخواست بودجھدر مور. 4).3.(8

  .ریاست مالی وزارت امور داخلھ در آینده نشر میگردد در اولویت قرار داده شود
  .ف ایکھ بودجھ سال مالی طی مراحل گردد و انکشاف داده شود قرار ذیل استاھدا). 4.(8
تعداد پرسونل و تجھیزات منظور شده شانرا مطابق تشکیل برای  شعبات عایده قوای پولیس ملی. 1).4.(8

  .سال مالی مشخص نماید
وغیره تسھیالت را از قبیل اجناس، خدمات ومورد نیاز پولیس ملی  عینیات صنوف اکماالتی . 2).4.(8

  .برای سال مالی مشخص نمایدنیازمندیھا را
  .در کود بودجھ ذکر گردد تسھیالت و نیازمندیھا طبقھ بندی درست اجناس، خدمات. 3).4.(8
و طرح ریزی دقیق بودجھ مورد نیاز برای اجناس، خدمات و امور ساختمانی در نیازمندیھا اولویت. 4).4.(8

  .ھر کود بودجوی برای سال مالی در نظر گرفتھ شود
ریاست . جمھوری اسالمی افغانستان منظور گردید پارلمان دولتکھ بودجھ سال مالی توسط بعد از این). 5.(8

مالی و بودجھ تغیرات کھ در بین بودجھ درخواست شده وزارت امور داخلھ و بودجھ منظور شده میآید الزم 
شرح تثبیت بودجھ انعکاس داده شود بر عالوه کھ پالن جذب بودجھ ترتیب و تنظیم ضرورت است تا مطابق 

ھمین ) 10(وزارت امور داخلھ مطابق موضوعاتیکھ در بخش پنجم ماده  میگردد پالن تدارکات ساالنھ
  .رھنمود درج گردیده اجراات میگردد

بعد از این کھ بودجھ سال مالی منظور گردید، ریاست مالی و بودجھ تخصیص بودجھ را بھ تمام ). 6.(8
مطابق پالن مصارف سال  د، تخصیص بودجھ بایدنریاست ھا، قطعات و جزوتامھا قوای پولیس تکثیر مینمای

کھ در شرح تثبیت بودجھ تسجیل شده محاسبھ گردد، ریاست ھا و جزوتامھا باید بودجھ  نیازمندیھامالی برای 
د، در نمنظور شده و تخصیص داده شده شانرا بشکل مسئوالنھ و شفاف در جریان سال مالی بمصرف برسان

فرصت ریاست مالی را  رونما میگردد زود ترین  صورتیکھ کدام تغیرات بھ پالن ربع وار تخصیص بودجھ
درین صورت الزم است کھ بودجھ برنامھ ریزی شده از یک کود بھ کود دیگر تصدیق . (دندر جریان قرار دھ

 ).گردد
  

 :بخش چھارم تثبیت احتیاجات
  

وجوه پولی  کننده ریاست ھا، قطعات و جزوتامھای قوای پولیس کھ در خواستمعینیت ھا ،ادارات ،).1.(9
شرح تثبیت احتیاج کھ بخاطر درخواست بودجھ . و ترتیب نمایندآماده  نیز احتیاج رامیباشند باید ) بودجھ(

  .استفاده گردد نیز تثبیت احتیاج را انکشاف میدھد کھ استفاده گردیده میتواند مرجع
واجناس شرح اجناس کھ خریداری میگردد در تثبیت احتیاج شامل باشد در تثبیت احتیاج از مشخصات ). 2.(9

  .شودمی و تدارکات عاجل مطابق قانون تدارکات و طرزالعمل آن اجرا  اقالم استفاده گردیده
ضیح اجناس شامل ذکر قانون تدارکات تشریح تدارکات باید ھدفمند باشد تو) 3(فقره ) 14(مطابق ماده ). 3.(9

حق االختراع، دیزاین با نوع و منشا مولدین یا فراھم کنندگان معین در  تجارتی نام تجارتی یا عالمھ،
مشخصات تخنیکی مجاز نبوده مگر اینکھ راه عملی دیگر برای توضیح دقیق ضرورت ھای تدارکات موجود 
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) 14(ماده ) 1(د و مشخصات مندرج فقره شامل میشو) ھمچون و یا معادل آن(نباشد درین صورت عبارات 
قانون تدارکات قابل تشریح میباشد، در صورت کھ عالیم و یا نام تجارتی، حق االختراع، دیزاین یا نوع 

  .مشخص تولید کننده و یا آماده کننده در تشریح تخنیکی ضرور پنداشتھ میشود دلیل آن تحریری آماده گردد
اد ھای وزارت امور داخلھ وظیفھ دارند کھ اقالم مورد ضرورت خویش را ریاست ھا، جزوتامھا و نھ). 4.(9

  .بھ مرجع مربوط تقدیم نماید و برای انجام پروسھ تدارکات آماده
می ارسال  تأمینات اداری و بھ معینیترا تثبیت احتیاجات پولیس ملی  ریاست ھای خدماتی مرکز. 1).4.(9

  .گردد می جھت طی مراحل ارسال خریداری و بررسی بریاست نماید و تثبیت احتیاج مذکور بخاطر مرور 
جزوتامھایکھ در زون ھای ساحوی موقعیت دارند مانند جزوتامھای مستقل تثبیت احتیاج شانرا بھ . 2).4.(9

  .دارد جھت طی مراحل تسلیم نمایند ت خریداری کھ درتشکیل ھر زون وجودآمریت خریداری ریاس
بخاطر آغاز ) شعبات عایده(قانون تدارکات نھاد مصرف کننده ) 2(ماده  13سایر احکام ماده . 3).4.(9

تدارکات شان در حاالت خاص در صورت کھ تخصیص و بودجھ موجود نباشد الزم است موافقھ وزارت 
ً دریافت نماید   .مالیھ را جھت طی مراحل تدارکات کتبا

 
  :پالن تدارکات: بخش پنجم

زارت امور وریاست ھای خدماتی مرکز پالن تدارکات ساالنھ  تأمیناتو اداریمعینیت  خریداریریاست . 10
  .ت تغیر داده و انکشاف میدھدضرورپیشنھاد ریاست مربوط حسب داخلھ را بھ اساس 

فقره یک قانون تدارکات ھرگاه تجربھ قرار داد بھ بخش ھا و یا تقسیم نمودن آن بھ  15مطابق ماده ). 1.(10
تخنیکی برای اداره مفاد بیشتر داشتھ و اقتصادی تمام شود باید اداره مذکور از قسمت ھا از نظر مالی و 

بطور جداگانھ بھ داوطلبی  را مؤثریت و اقتصادی بودن آن اطیمنان حاصل نماید و قسمت ھای تقسیم شده
النھ بھ پالن تدارکات ساوباید گذاشتھ تمام تدارکات اجناس، خدمات و امور ساختمانی قابل محاسبھ بوده 

  .وزارت امور داخلھ مطابقت داشتھ باشد
تدارکات ساالنھ وزارت امور داخلھ راجع بھ تشریح و طی مراحل قرارداد ھای کھ بیش از یک سال ). 2.(10

باشد پالن منظم در مورد تخصیص و بودجھ آن داشتھ و موافقھ قبلی وزارت محترم مالیھ اخذ گردیده و از 
  .ارش داده شوداجراات آن بھ وزارت مذکور گذ

مطابق ماده دھم قانون تدارکات وزارت امور داخلھ میتواند بخاطر استفاده از تکنالوژی معلوماتی در ). 3.(10
مورد تدارکات در جریان سال مالی پیشنھادات را جھت منظوری و بدست آوردن آن بھ اداره پالیسی تدارکات 

  .ارایھ نماید
امور داخلھ قبل از آغاز سال مالی توسط معینیت اداری و تأمیناتی پالن تدارکات ساالنھ وزارت ). 4.(10

  .گرددمی برای اجراات بعدی طی مراحل 
تغیرات کھ در تدارکات پیش بینی شده شامل  جھ وزارت امور داخلھ منظور گردیدبعد ازینکھ بود). 5.(10

  .گردد می پالن تدارکات وزارت امور داخلھ مطابق با تغیرات وارده عیار
ریاست خریداری پالن تدارکات وزارت امور داخلھ را بطور دوامدار در محراق توجھ قرار داده در ). 6.(10

صورت کھ تغیزات و تجدید نظر بھ محتوای آن بنابر لزوم دید مقامات ذیصالح صورت گیرد ربع وار بھ 
  .اداره واحد پالیسی تدارکات و یک کاپی بریاست خریداری ارسال میشود
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  :تدارکات انفرادیپالن 
اداره تدارکات میتواند مناسب ترین روش تدارکاتی را برای ھر یک از قرارداد ھای تدارکاتی بھ ). 1.(11

  .شکل انفرادی آماده نمایند
  :روش تدارکات). 2.(11

  :تدارکات بھ روش ھای ذیل اجرا شده میتواند
 .درخواست نرخ دھی پرچون -
 .داوطلبی باز -
 .داوطلبی مقید -
 .تدارکات از منبع واحد -
 ).تدارکات از منبع بین المللی(داوطلبی بین المللی  -
 .دعوت داوطلبان در داوطلبی دو مرحلھ یی -
 .تدارکات زیربنا و اعطا امتیازات -

تدارکات غرض ) 25(ھمچنان تدارکات از منبع بین المللی در حاالت اجرا شده میتواند کھ مطابق ماده 
در داخل کشور تعداد داوطلبان کمتر از سھ  )قیم رقابتی (امور ساختمانی بھ اساستدارکات اجناس، خدمات و 

نفر حاضر شوند و یا مراحل داوطلبی از داخل کشور داوطلب قابل قبول تشخیص نگردد و در روش ھای 
  .تدارکاتی شفافیت الزم مراعات گردد

ارکات روش مناسب را برای اجرای نظر بھ پالن تدارکات ساالنھ وزارت امور داخلھ اداره تد). 3.(11
ً در نظر  پروسھ تدارکاتی بھ اساس بودجھ منظور شده سال مالی کھ در پالن تدارکاتی و تثبیت احتیاجات قبال

  .گرفتھ شده طبق احکام قانون تدارکات انجام میدھد

یاست خریداری جھت اجراات بعدی بر تأمیناتاداری ویت احتیاجات توسط معینیت بعد از اینکھ تثب). 4.(11
مطابق بھ محتوای قانون تدارکات باالی تثبیت احتیاجات مورد نظر کار خویش تیم منسجم کاری  میشودارسال 

  .را آغاز مینماید

بھ داوطلبان سپرده میشود کھ واجد شرایط بوده و ی ن ھای تدارکات رعایت شده و اسنادمحرمیت پال). 5.(11
  .شودمی باشد اسناد تدارکات بھ دسترس سایر اشخاص و افراد گذاشتھ نبھ اعالن داوطلبی جواب مثبت گفتھ 

  :پالن گذاری تدارکات

توسط شعبات عایده و نھاد ھای مصرف کننده ترتیب و تشریح  نیازمندیھای کھپالن تدارکات نظر بھ ). 1.(12
شود سمپل، گردیده مشخص میشود کھ چطور مشخصات قرار داد اجناس، خدمات و امور ساختمانی آماده 

نمونھ، مودل، کتالک کھ توسط قراردادیھا بھ اداره تدارکات تسلیم داده میشود اداره مذکور راجع بھ تغیراتیکھ 
در آن ضرورت میباشد چطور فراھم و دریافت میشود تصمیم میگیرد در موارد حفظ مراقبت، نگھداری، 

جات الزمھ بخاطر استفاده بھتر بحث مینماید تعلیم و تربیھ، ھمکاری ھای تخنیکی، اکمال تجھیزات و پروزه 
تدابیر الزم را برای بدست آوردن اجناس، خدمات و امور ساختمانی کھ در تثبیت احتیاج درخواست گردیده 

  .اتخاذ مینماید
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قیمت کھ از طریق شعبات عایده و نھاد مصرف کننده مطابق بھ تثبیت احتیاجات آماده میگردد و یا ). 2.(12
ریق اداره تدارکات مشخص میشود بعد از تحلیل و ارزیابی قیمت تخمینی گفتھ شده شامل پالن کار اینکھ از ط

  .اداره تدارکات میگردد و یا اینکھ در اسناد تدارکات طور دیگری تحریر شده باشد

رکات شعبات عایده و نھاد ھای مصرف کننده تنھا تثبیت احتیاجات خویش را آماده مینمایند اداره تدا). 3.(12
تسھیالت تدارکات را برای تھیھ اجناس خدمات و ) روش(وظیفھ دارند در ھر تثبیت احتیاج مؤثر ترین شیوه 

  .انتخاب نماید کھ شیوه انتخابی تدارکات بخش از پروسھ پالنگذاری تدارکات محسوب میشود

نون تدارکات اجراات قا 48در صورتیکھ تعدیل در قرارداد و قیم ضرور پنداشتھ شود مطابق ماده ). 4.(12
اگر حکم تعدیل قیمت شامل قرار داد میشود بصورت واضیح بھ اسناد تھیھ شده تشریح . الزم مرعی گردد

  .گردد

مناسب ترین روش تدارکاتی  ،داوطلبی باز ،قانون تدارکات) 2(جز ) 1(و فقره ) 20(مطابق بھ ماده ). 5.(12
ره تدارکات میتواند روش داوطلبی باز را انتخاب نماید در میباشد ادا تسھیالتبرای تھیھ اجناس، خدمات و 

  .صورت کھ داوطلبی باز ممکن نباشد دالیل آن بطور کتبی در اسناد تدارکات تحریر شود

اداره تدارکات جھت طی مراحل این پروسھ مورد نظر زمان الزم را از شروع الی ختم مطابق بھ ). 6.(12
نظر بھ حجم و اھمیت تدارکات وقت مناسب را  ،پالنگذاری مربوط درج نمایدمحتوای قانون تدارکات در 

  .محاسبھ نموده انکشاف دھد

 منظور شده مناسب از روش ریاست خریداری برای ھر تدارکات کھ قیمت تخمینی آن معلوم باشد ). 7.(12
  .مینماید اجرااتقانون تدارکات  در روشنی ھدایتقرارداد 

از نازل ترین قیمت کھ در برگیرنده و معیار ھای ارزیابی آفر ھا میباشد استفاده  ھیئت ارزیابی). 8.(12
ھای حقیقی پولیس ملی را کھ تدارک  نیازمندی از نقطھ نظر مؤثریتباید  تسھیالتیاجناس، خدمات و  .مینماید

ً تثبیت احتیاج گردیده   . تامین نماید آن الزم دیده شده و قبال

ارکات برای تأمین پروسھ قرارداد ھا مطابق بھ تعھدات کھ بین طرفین صورت در پالنگذاری تد). 9.(12
برای شان تفھیم گردد کھ تحویل دھی بھ وقت و زمانش صورت گیرد و گرفتھ قرار دادیھا بیشتر متوجھ شوند 

بھ عدم اجرای تعھدات مطابق شرطنامھ عطالت باالی  در غیر آن و پروسھ تدارکات بھ کندی مواجھ نشود
  .ن تطبیق گردیده و مکلف بھ پرداخت آن میباشدشا

در شرطنامھ تدارکات مشخص نمودن مبلغ و میعاد نگھداری تضمینات آفر و ھمچنان تعین انواع ). 10.(12
تضمینات مطابق فصل پنجم قانون تدارکات تثبیت و مدنظر گرفتھ شود کھ با حصول آن داوطلب متوجھ 

  .تعھدات اش گردد

تدارکات عالوه گردد کھ قبل از منظوری قرارداد از طرف آمر اعطا و کمیتھ شرطنامھ  در شرایط). 11.(12
  .تدارکات خاص ھیچ نوع تحویل دھی اجناس صورت گرفتھ نمیتواند
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اسناد پالنگذاری تدارکات در برگیرنده معلومات ھای باشد کھ پروسھ پرداخت و تحویل دھی را ). 12.(12
  .برای قراردادی ھا مشخص نمایند

تمام پروسیجر مربوط بھ  سوابق ویدر پالنگذاری قرار داد شایستگی و ارزیابی اھلیت داوطلب و). 13.(12
  .مشخص و شفاف باشد تسھیالتیآن در نظر گرفتھ شده شرایط تحویل دھی اجناس، خدمات ، 

میشود کھ تمام معلومات کھ بخاطر تحویل دھی اجناس، خدمات و امور ساختمانی ضرور پنداشتھ ). 14.(12
  .قرار دادی مطابق بھ آن عمل نماید در اسناد تدارکاتی درج شود

در اسناد  دراینصورت شودموضوع تعدیل قیم ضرور پنداشتھ اگردر پالن گذاری تدارکات ). 15.(12
و ھمچنان صعود و کاھش  صورت گرفتھ  قانون تدارکات اجراات الزم 48قراردادی درج شود مطابق ماده 

و بخصوص خطرات احتمالی کھ پروسھ  باشد در قیم در زمان عقد قرار داد در عطف توجھ جانبین قرار داده
قرار داد ھا را نسبت صعود نرخ  و بھ کندی مواجھ میسازد در قرار داد ھا واضیح شده راه ھای بیرون رفت 

  .نمائیدتقدیم  غرض تصمیم گیریطاآن پیشبینی گردیده و ضم پیشنھاد مشخص بھ آمر اع

تعدیل در قرارداد کھ بین طرفین امضا میگردد نباید کیفیت و یا حدود اساسی قرارداد را تغیر دھد ). 16.(12
فیصد افزایش دھد با در نظرداشت صالحیت پولی آمر اعطا  25اگر تعدیل در قرارداد ارزش قرار داد را الی 

فیصد ارزش قرار داد منتج شود ایجاد مراحل تدارکاتی  25ایش بیش از اگر تعدیل بھ افز. منظور میگردد
  .جدید را مینمایند کھ تدارکات دیگر در نظر گرفتھ شود

ً طی مراحل ). 17.(12 پالن تدارکات توسط ھیئت تدارکات مؤظف مرور و بررسی و تصدیق شده بعدا
  .میگردد

بودجوی و امر  ھ ھر قرار داد تدارکاتی تصدیق کودب پالن تدارکات بھ اساس منابع مالی اجرا شده). 18.(12
  .خریداری درج میگردد

  :بخش ششم مراحل تدارکات رقابتی

مات، امور ساختمانی شعبات عایده یا نھاد مصرف کننده تثبیت احتیاج خویش را مانند اجناس، خد). 1.(13
  .ارسال مینمایدبھ ریاست خریداری جھت طی مراحل  تأمیناتاداری ومعینیت  از طریقآماده نموده 

  :اداره میتواند در داوطلبی دو مرحلھ یی دواطلبان را غرض مشوره در موارد آتی دعوت نماید). 2.(13

  در صورتیکھ اداره توضیحات الزم را در مورد تھیھ اجناس، خدمات، امور ساختمانی مورد نظر کھ
  .تھ باشدنیازمندیھای آنھا را تأمین مینماید معلومات نداش

  اداره نتواند در مورد نیازمندی ھای تدارکاتی خویش خصوصیات و مشخصات تخنیکی درصورتیکھ
  .اجناس خدمات و امور ساختمانی را بررسی کند

ھای خدماتی  تخصیص وجوه مالی از طرف ریاست مالی و بودجھ وزارت امور داخلھ بریاست). 3.(13
کود بودجوی و مبلغ وجوه مالی نھاد مصرف کننده شامل آن (معینیت تأمیناتی ارسال میگردد کھ  مرکز
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بریاست خریداری ارسال  مالی از طرف ریاست  B 20بھ اساس فورم (تصدیق وجوه مالی اسناد و ) میباشد
  .یگرددشده و یک کاپی اسناد تصدیق وجوه مالی بھ شعبھ عایده یا نھاد مصرف کننده نیز ارسال م

ریاست خریداری بھ اشتراک تیم منسجم کاری ریاست خریداری پالن و  مدیریت پالن و بودجھ). 4.(13
  .تدارکات را بشکل تحریری آن آماده نموده و از جانب ھیئت تدارکات تصدیق میشود

سناد ریاست اکمال و خریداری اسناد اعالن دعوت و درخواست تسلیمی دھی را آماده و ھمزمان ا). 5.(13
تسلیم دھی بھ داوطلبان بعد از نشر اعالن صادر میگردد تسلیم دھی اسناد یگانھ اصطالح خاص برای 

ھا میباشد ریاست خریداری مطابق قانون تدارکات در رابطھ بھ نشر اعالنات  پیشنھاداتداوطلبی آفر ھا و
  .مسئولیت داشتھ و از تطبیق آن خود را مطمئین میسازد

خریداری درخواستھای نرخ دھی را بطور واضیح مطابق رھنمود ھا و طرزالعمل ھا آماده ریاست ). 6.(13
  .مینماید

الی  21قانون تدارکات از  32زمان تسلیمی آفر ھا بعد از نشر اعالن داوطلبی مطابق فقره یک ماده ). 7.(13
ً روز کاری میباشد بخاطر آگاھی داوطلبان در شرطنامھ تمام معلومات ھا واضیح 90 درج میگردد در مورد ا

  .محل جلسھ آفر گشایی و آدرس اداره تدارکات معلومات داده میشود تدویر

 20اداره میتواند از روش ھای کھ در ماده  شدهدر اسناد تسلیمی آفر ھا روش تدارکات مشخص ). 8.(13
  .استفاده نماید تسجیل گردیده  قانون تدارکات

ورد ضرورت مدر اسناد تسلیم دھی آفر اجناس، خدمات، امور ساختمانی دقیق و واضیح باشد مقدار ). 9.(13
ترتیب شده بطور مکمل تشریح گردد و اگر آفر در مورد ساختمان باشد جدول زمانی تکمیل ساختمان طرح، 

  .دیزاین و سایر معیار ھای کھ در قانون درج است نیز شرح داده میشود

طرزالعمل نمونھ سمپل و کتالک در ) 63(ماده ) 7(قانون تدارکات و جز  14بادرنظرداشت ماده ). 10.(14
تدارکات تثبیت و تائید گردیده و جھت اجراات ھیئت اثنای ارزیابی آفر ھا توسط داوطلب حاضر از جانب 

ً بریاست    .تسلیم داده میشودفرمایش دھنده بعدی رسما

ان تحویل دھی اجناس، خدمات و امور ساختمانی ضروری پنداشتھ میشود در معیار ھای کھ در زم). 11.(13
ً درج گردد کھ داوطلب در تھیھ و اکمال آن قناعت نھاد مصرف کننده را در رابطھ بھ نیاز  شرطنامھ واضیحا

  .مندیھای پیشنھاد شده فراھم نماید

نتواند بھ تعھدات خویش عمل نماید قانون تدارکات در صورتیکھ قراردادی ) 58(مطابق بھ ماده ). 12.(13
تابع پرداخت عطالت قرادادی تحویل دھی اجناس نسبت داشتن نواقص رد شود و یا اکمال آن بھ تعویق افتد 

ً در شرایط قرارداد در مقابل فی واحد زمان    .تعھد کرده است) روز، ھفتھ، ماه(میشود کھ قبال

بق بھ شرایط قرارداد ز نزدشان تعھد گرفتھ شود اگر مطاا دد وھا تفھیم گر برای تمام قرار دادی). 13.(13
و ماده ) 4(و فقره ) 58(قرارداد فسخ شود نظر بھ ماده . اجراات صورت نگیرد و یا از اثر تخطی متعھد

  .قانون تدارکات قراردادی مسئول جبران خساره وارده میباشد و تفاوت فیات قابل تحصیل میباشد) 61(
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قانون تدارکات، اداره مکلف است شرایط و اھلیت داوطلبان را طبق معیار ) 18و  17( مطابق ماده). 14.(13
  .ھا و طرزالعمل ھا ارزیابی نموده داوطلبان مطابق شرایط مندرج این قانون عمل نماید

صالحیت اسناد کھ داوطلبان بھ اداره تسلیم مینماید باید بھ مھر و امضا رئیس، معاون و یا نماینده با ). 15.(13
  .شرکتھا باشد اداره تدارکات برای حفظ و نگھداری اسناد ھای دریافت شده تدابیر الزم را اتخاذ نماید

قانون تدارکات برای داوطلبان بعد از توزیع درخواست تسلیم دھی ) 32(ماده ) 1(مطابق بھ فقره  ).16.(13
ش را مطابق بھ محتوای درخواست شده روز کاری وقت داده میشود تا اسناد خوی) 90(الی ) 21(اسناد از 

   .آماده و تسلیم نماید

پروسھ عقد قرارداد ریاست خریداری مسئولیت دریافت و مواظبت اسناد درخواست شده را الی ختم ). 17.(13
دارد اسناد مذکور بعد از ختم تاریخ معینھ گرفتھ نمیشود بدون اینکھ باز شود سربستھ بھ داوطلب مسترد 

  .میگردد

  .تضمین آفر داوطلبان ھمزمان با تسلیمی آفر ھا توسط کارمندان شعبھ تدارکاتی اخذ میگردد). 18.(13

  .قانون تدارکات صورت گیرد) 36(ماده رد آفر ھا و فسخ مراحل تدارکاتی مطابق بھ ). 19 .(13

شرطنامھ و وارد نمودن تعدیالت  بان بخاطر توضیحات بیشتر در موردپاسخ بھ درخواست داوطل). 20.(13
در آن بھ صورت کتبی در خالل ھفت روز کاری صورت میگیرد اداره میتواند در صورت لزوم دید میعاد 

  .معینھ تسلیمی آفر ھا را یکبار تمدید نماید

بازگشایی آفر داوطلبان وظیفھ ھیئت تدارکات میباشد ھیئت تدارکات طبق ھدایات و رھنمود ھای  ).21.(13
ھ در قانون راجع بھ بازگشایی آفر ھا تذکر یافتھ اجراات مینماید بھ داوطلبان و یا نماینده شان اجازه داده شود ک

  .کھ در اثنای باز نمودن آفر ھا حضور داشتھ باشد نحوه بازگشایی آفر ھا در شرطنامھ درج میگردد

یر آورد یا در مورد شرایط آن با داوطلبان آفر ھا تغ ھداوطلبان ب ھایاداره نمیتواند بھ اساس تقاضا). 22.(13
  .مذاکره نماید

قانون تدارکات آفر برنده آفر جوابگو است کھ بعد از ارزیابی نازلترین ) 34و  33(مطابق ماده ). 23.(13
توسط ھیئت ارزیابی قیمت را پیشنھاد نموده و تمامی معیارات شرطنامھ را قبول نموده باشد کھ گذارش مذکور

  .بھ ھیئت تدارکات تقدیم میشود آفرھا

قانون تدارکات در صورتیکھ اعالنات داوطلبی بدون نتیجھ گردد بھ مطالبھ ) 29(مطابق ماده ). 24.(13
بھ اداره فرمایش دھنده پیشنھاد آفر پاسخ مثبت داده نشود ریاست خریداری گذارش موضوع را ترتیب نموده 

استفاده از شیوه ھای بدیل  مطالبھ پیشنھاد خدمات مشورتی با در مورد تغیر شرطنامھ یاارسال میدارد تا 
  .ات پیشنھاد جدید را ترتیب و جھت منظوری بھ آمر اعطا تقدیم نمایدتدارک

یم رقابتی در خدمات و امور ساختمانی بھ اساس ت در صورتیکھ برای تھیھ و تدارکات اجناس،). 25.(13
اری گذارش موضوع تھیھ نموده جھت تدابیر بعدی بھ معینیت افغانستان کمتر از سھ نفر باشد ریاست خرید

  .گرفتھ شودو کمیسیون تدارکات خاص تأمیناتی گذارش داده تا در زمینھ نظر آمر اعطا 
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تا جھت اتخاذ راپور ارزیابی اسناد داوطللبان توسط ھیئت ارزیابی ترتیب و بھ ھیئت تدارکات تقدیم ). 26.(13
  .گرددآمر اعطا تقدیم تصمیم بھ 

آفر ھای داوطلبان غیر برنده و پیشنھاد اعطا  قانون تدارکات رد نمودن) 75(ماده ) 5(مطابق فقره ). 27.(13
قرارداد در حدود صالحیت ھیئت تدارکات میبباشد ھیئت مذکور وظیفھ دارد در مورد آفر ھای غیر برنده 

  .دالیل خاص را ارایھ نماید

ارزیابی را تغیر دھد پیشنھاد تعدیل و یا تغیر راپور ارزیابی برای اعطا  ھیئت تدارکات نباید راپور). 28.(13
  .قرار داد و یا رد آن بدون دالیل خاص و منطقی مجاز نمیباشد

را در حدود صالحیت کھ دارد انجام میدھد و باالی آن تصمیم اتخاذ  ھیئت تدارکات وظایف خویش). 29.(13
ابراز ھیھ و با ارایھ پیشنھاد مشخص در مورد منظوری و یا رد آن مینماید در غیر آن راپور تدارکات را ت

  .بھ مطالعھ آمر اعطا درجھ اول برساندنظر ھیئت ارزیابی آفرھا را 

شنھاد برای دریافت منظوری تدارکات کھ صالحیت پولی آن مربوط کمیتھ تدارکات خاص باشد پیس). 30.(13
ه قرارداد ھای وزارت محترم مالیھ جھت اجراات الزم ارسال ھ یک بھ دفتر اداربعد از تصدیق آمر اعطا درج

  .میگردد

  .آمر اعطا بخاطر عطا قرارداد تصمیم اتخاذ مینماید). 31.(13

قانون تدارکات طی مراحل تدارکات بعد از منظوری بودجھ ،پالن تدارکات و )12(طبق ھدایت ماده). 32.(13
صورت میگیرد کھ اداره تدارکات بودجھ مورد نظر را مشخص نموده بھ  یعطاا تثبیت احتیاج توسط آمر

  .اعالن تدارکات اقدام مینماید

از طریق ریاست خریداری بھ اداره فرمایش دھنده قرار دادیکھ توسط آمر عطا منظور گردید ). 33.(13
ً  ومطالعھ اسناد وطی مراحل بعدی  ارسال میگردد،حسب ھدایت در تنفیذ   .اقدام بدارندان اصوال

مدیریت عقد قرارداد ھای ریاست خریداری جریان مراحل تدارکات را کھ بھ اساس آن قرارداد ). 34.(13
  .موافقھ شده تحریری آماده نموده اوراق مذکور را بھ مرجع مربوط جھت اجراات الزمھ ارسال میدارد

باز گردانیده شده و بعد از عقد قرارداد  قابل یاد آوری است کھ تضمینات آفر بھ داوطلبان نا مؤفق). 35.(13
  .داوطلبان مؤفق گرفتھ میشودتضمین اجرا از 

  .تا زمانیکھ قرار داد منظور نشده تحویل دھی اجرا شده نمیتواند). 36.(13

داخلھ و مالیھ شده میتواند کھ موضوع باید  رایاجازه تحویل دھی قبل از امضا قرارداد با تفاھم وز). 37.(13
در شرطنامھ تحریر گردد مقدار، محل و تاریخ تحویل دھی کھ قبل از امضا قرارداد صورت میگیرد نیز درج 

  .اسناد تدارکات شود

در صورتیکھ انتخاب داوطلبان توسط آمر اعطا بخاطر تکمیل یک قرارداد طوریکھ در درخواست ). 38.(13
ً پس داده میشود اسناد تسلیم دھی ا  سناد تشریح گردیده است مسترد گردد سپس تضمین آفر قرارداد کامال
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ترتیبب شده بھ آمر اعطا پیشنھاد  استقراردادی دیگر کھ توسط ھیئت ارزیابی واجد شرایط شناختھ شده 
  .میشود

مدیریت اداره قرارداد ھای ریاست خریداری بھ ھمکاری تیم منسجم کاری مطابق بھ ھدایت  ).39.(13
  .مقامات رھبری وزارت امور داخلھ پروسھ قرارداد ھا را تعقیب و سازماندھی مینماید

بھ اداره فرمایش دھنده سازماندھی پروسھ تحویل دھی خدمات، اجناس و امور ساختمانی مربوط  ).40.(13
اداره قرارداد ھای ریاست خریداری بوده دریافت جنس بھ شکل تحریری برویت اسناد بھ دیپو ھای  مدیریتو

و نھاد ھای دریافت کننده تسلیم داده شده و کاپی ھای آن بمراجع مربوط ارسال  ھای فرمایش دھندهریاست 
  .میگردد

ول شده و تحویل آن مطابق بتاریخ اجناس تحویل شده از طرف نھاد دریافت کننده و قرار دادی کنتر ).41.(13
ً در اسناد تدارکات درج گردیده است   .معینھ باشد کھ قبال

در خریداری بزرگ در زمان تحویل دھی اجناس، خدمات، امور ساختمانی یک یک نفر عضو با  ).42.(13
کننده و نھاد مصرف ریاست پالیسی تامینات مادی وتخنیکی یداری خرصالحیت معینیت تأمیناتی، ریاست 

  .جھت کنترول حاضر باشند

مدیریت اداره در صورتیکھ ادارات مصرف کننده از امور تطبیقی قرار دادھا نظارت ننماید  ).43.(13
قرارداد ھای ریاست خریداری بنابر تخطی قراردادیھا کھ خالف تعھدات خویش عمل نموده عطالت را باالی 

ارسال میدارد، سایر مراجع بھ ریاست مصرف کننده ا آنھا وضع کرده برای اجراات بعدی اسناد مذکور ر
دریافت کننده اجناس، خدمات و امور ساختمانی اگر باور دارند قراردادی تابع عطالت شده موضوع را 

  .بمدیریت اداره قرارداد ھای ریاست خریداری تحریری اطالع دھند

قانون تدارکات و سایر ) 17(قانون تدارکات داوطلب کھ از اثر تخطی ماده ) 71(مطابق ماده  ).44.(13
احکام قانون از اشتراک در داوطلبی محروم گردیده است حق دارند جریان موضوع کھ بھ آن مقصر شناختھ 

ً تحریر نموده جھت تجدید نظر بمرجع مربوطھ اش تقدیم نماید و مراحل تجدید ن ظر طبق محتوای شده مفصال
  .قانون تدارکات اجرا میشود) 72(ماده 

تمام مسئولین پولیس ملی بخصوص اشخاصیکھ با سیستم تدارکات سر و کار دارند قانون مذکور را  ).45.(13
  .مطالعھ نموده بطور نظری و عملی آن را تطبیق نماید

راجع بھ تدارکات اجناس، خدمات و  وزارت امور داخلھ قبل از اینکھریاست ھای خدماتی مسئولین  ).46.(13
امور ساختمانی در ساحھ مسئولیت خویش تصمیم اتخاذ مینماید جھت اخذ معلومات بیشتر بریاست خریداری 

  .افسرانیکھ در زمینھ تجربھ کاری دارند مشوره نماید آنعده  نموده ھتأمیناتی مراجعمعینیت 
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  :پروسیجر برای تدارکات از منبع واحد :بخش ھفتم

در صورتیکھ اجناس، خدمات و امور ساختمانی از منبع واحد تھیھ شود ریاست خریداری قبل از طی ) 1.(14
  .مراحل تدارکات مذکور با قبول مسئولیت اطمینان حاصل نماید کھ روش دیگری موجود نمیباشد

منبع واحد صورت قانون تدارکات پروسیجر تدارکات از ) 2(و فقره ) 24(در صورتیکھ مطابق ماده ). 2.(14
میگیرد باید قرار دادی طبق احکام قانون دولت جمھوری اسالمی افغانستان حقوق انحصاری در مورد 
اجناس، خدمات و امور ساختمانی مورد، نظر داشتھ باشد اداره تدارکات موضوع را بررسی نموده اسناد آن 

  .را کتبی بدست بیآورد

  :وغیرائتالف کمک ھای بالعوض و خریداری ھا از نماینده کشور ھای دوست و ناتو :بخش ھشتم

 :ارزیابی کمک ھا -

مورد اجناس، خدمات و امور  انستان از کمک کشور ھای خارجی درجمھوری اسالمی افغ). 1.(15
   .ساختمانی وزارت امور داخلھ استقبال مینماید

کشور ھای خارجی کھ سالح، وسایط و تجھیزات نظامی را برای وزارت امور داخلھ مساعدت ). 2.(15
  .قابل استفاده بوده و حفظ مراقبت آن امکان پذیر باشد فیات آن نیز معلوم گردد مدرن ،استندردومینماید 

پیش بینی  و مساعدت ھای پیشنھاد شده کشور ھای خارجی اگر بھ ارتباط نیازمندی ھایکمک ھا ). 3.(15
  .شده پولیس ملی باشد جذب آن در اولویت قرار گیرد

موافقھ مینماید کھ سالح، وسایط، تجھیزات ی معینیت تأمیناتی بھ کمک ھا و مساعدت ھای کشور ھا ). 4.(15
  .باشدومطابق استندرپولیس اروپا وامریکاو غیره امکانات تکنالوژی آن جدید 

اعدت ھای اقدام مینماید کھ مطابق بھ تجھیزات پالن شده داخل تشکیل میناتی بھ جذب مستامعینیت ). 5.(15
  .حفظ و مراقبت شده بتواند هبودمؤثر 

موافقھ شود در مورد نظر معینیت پالیسی و استراتیژی گرفتھ شود کھ قبل ازینکھ بھ جذب کمک ھا ). 6.(15
مورد استفاده  آن صورت گیردوتحت نظرھئیت متخصص تسلیمی و لوازم، اداوتسالح، وسایط، تجھیزات، 

  .پولیس ملی بوده و قابلیت استعمال و حفظ و مراقبت را داشتھ باشد

امکان و لوازم کھ مساعدت میشود امکانات تعلیم و تربیھ باالی آن  وات ادسالح، وسایط، تجھیزات،). 7.(15
اجناس حربی مساعدت شده انتقال ھمچنان قبل ازاینکھ ،ھای تشکیالتی مطابقت داشتھ  استندردباشد و بھ پذیر

بھ کشورمساعدت کننده اعزام  بھ شمول نماینده معینیت پالیسی و استراتیژیگردد باید ھئیت کارشناس وفنی
  .واجناس مورد نظر بررسی گردد 

گارنیزیون ھا، بیزھای عملیاتی  مراکز تعلیمی ،کمک ھا و مساعدت ھا بھ ارتباط اعمار تأسیسات، ). 8.(15
ساختھ شده مطابق استندرد بوده سیستم  ریاست تسھیالتتأسیسات برای پولیس ملی بھ ھماھنگی و غیره 
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، برق، آب و غیره ملحقات و ضروریات آن در نظر گرفتھ شده تأسیسات کھ اعمار میشود لیزسیون کانا
  .باالی محیط زیست نداشتھ باشدمنفی تأثیرات 

لوازم و پرزه جات فالتو کھ از طریق کشور ھای دوست قیمت سالح، وسایط، تجھیزات، سامان، ). 9.(15
  .کمک و مساعدت میشود معلوم باشد

نماینده ھای وزارت امور داخلھ و کشور ھای کمک کننده توافق نامھ پیشنھاد مساعدت را در رابطھ ). 10.(15
 .بھ انتقال کمک ھای مذکور بھ زبان ھای رایج ھر دو کشور ترتیب و آماده نماید

  :تصمیم بخاطر قبول و یا مسترد نمودن کمک ھا و مساعدت ھااتخاذ 

معینیت تأمیناتی پیشنھادات کمک و مساعدت کشور ھای خارجی را جھت مرور ھای خدماتی ریاست ) 1.(16
مقام وزارت و بررسی جمع آوری نموده در مورد قبولی و یا مسترد نمودن آن ابراز نظر نموده طبق ھدایت 

  .راات میدارد و ھم اسناد کمک ھای موافقھ شده را ثبت و راجستر مینمایدمعینیت تأمیناتی اج

معینیت تامینات بعد ازاخذ موافقھ مقام وزارت درتفاھم با معینیت پالیسی واستراتیژی درمورد تسلیمی .(16
  .وانتقال مساعدت ھا اقدام مینماید 

  :خریداری از نمایندگی کشور ھای خارجی مقیم افغانستان

شامل تثبیت احتیاجات پولیس ملی توسط ریاست خریداری  امنیتی تدارک سالح، وسایط و تجھیزات ).1.(17
معینیت تأمیناتی نظر بھ ھدایت مقام وزارت امور داخلھ اجرا میشود، ریاست خریداری بخاطر فراھم نمودن 
معلومات ھای مسلکی جھت تکمیل نمودن مراحل تدارکات میتواند از افسران ملکی پولیس ملی و نمایندگی 

جویایی معلومات شود  وھمچنان سفارت خانھ ھای افغانستان مقیم خارج  افغانستان کشور ھای خارجی مقیم
  .انکشاف پالن تدارکات و عقد قرار داد طبق احکام  قانون تدارکات اجرا میشود

تامین امنیت داخلی وزارت امور داخلھ جمھوری اسالمی افغانستان عبارت از ملی امنیت داخلی استراتیژی 
حراست از نوامیس و ارزشھای ملی، حمایت از قانون اساسی  ظ سترسرحدات درکشورو،تنفیذ قانون ،حف

کشور، از بین بردن تروریزم در افغانستان میباشد، جھت تحکیم قانونیت انکشاف و فعال ساختن تمام نھاد 
امع مج افغانستان یک کشور با اعتبار در ھای سیاسی ، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی مبارزه مینماید کھ

بخاطریکھ پولیس ملی افغانستان بتواند در درازمدت در برابر ھرگونھ . منطقوی و بین المللی محسوب شود
الح مردم افغانستان دفاع نماید در حال انکشاف میباشد ھدایت داده صتھدیدات داخلی و خارجی از منافع و م

مور داخلھ اکماالت و تثبیت احتیاجات بھ ساختار تشکیالتی وزارت ارعایت میشود جھت تأمین شفافیت بھتر و
اجناس، خدمات و امور ساختمانی پولیس ملی بھ اساس احکام قانون تدارکات، طرزالعمل ھا، ھدایات، اوامر 

 ریاست ھای و رھنمودات مقامات رھبری صورت گیرد برای اجرای پروسھ تدارکات و تأمین نقش تمام 
مذکور بھ ارتباط  ادارات ظایف یکدیگر جھت تشریک مساعیوزارت امور داخلھ و ھمچنان آگاه شدن از و

  .مراحل تدارکات وظایف ذیل را اجرا نماید
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  تدارکات درپروسھوظایف معینیت پالیسی و استراتیژی 

معینیت پالیسی و استراتیژی یک نقل پالن و انکشاف پولیس ملی را بعد از منظوری مقام محترم وزارت  -
عینیات مربوط بریاست خریداری معینیت تأمیناتی و سایر ریاست ھا و مراجع امور داخلھ غرض اکماالت 

 .ذیربط جھت اجراات بعدی ارسال نماید
در صورتیکھ راجع بھ تدارکات اجناس، خدمات و امور ساختمانی پولیس ملی پالن تدابیر کوتاه مدت و  -

ی ذیعالقھ و بریاست خریداری نیز یک نقل پالن مذکور را بھ تمام ریاست ھا ترتیب گردیده باشددرازمدت 
 .ارسال گردد

معینیت پالیسی و استراتیژی بھ ھماھنگی معینیت تأمیناتی در تجھیز پولیس ملی از قبیل سالح، وسایط و  -
 .تجھیزات سعی نماید کھ اکمال و خریداری عینیات مذکور مطابق تشکیل پولیس ملی صورت گیرد

کنترول پالنھای تدارکاتی در رابطھ بھ سطح اکمال پولیس ملی از  معینیت پالیسی و استراتیژی از ترتیب و -
نگاه کمیت و کیفیت مسئولیت دارد، تمام ریاست ھا، قطعات و جزوتامھای پولیس ملی را بطور واضیح از 

مطلع  تجھیزاتپالن انکشاف پولیس ملی در مورد جلب و جذب تعلیم و تربیھ پرسونل خدمات لوژستیکی و 
 .نماید

پیشنھادات مشخص خویش را جھت ترتیب  نظریات و ھا، قطعات و جزوتامھای وزارت امور داخلھریاست  -
پالنھا و بلند رفتن سطح اکمال کمیت و کیفیت پولیس ملی ترتیب، جھت اجراات بعدی بھ معینیت پالیسی و 

 .استراتیژی ارسال نماید
ف پولیس ملی و انکشاپرسونل موجود  تثبیت احتیاجات اجناس، خدمات و امور ساختمانی پولیس مطابق بھ -

 .ھمھ سالھ مروروتجدید نظرمیگرددطبق پالن استراتیژیکی معینیت پالیسی 
پولیس  نیروھای وزیر امور داخلھ مسئول احضار و ساختار کلیدی پالیسی و استراتیژی بمثابھ مشاور معین -

 .برای تأمین ثبات میباشد ھا استراتیژی ھا و طرزالعمل ھا و نظارت از تطبیق پالیسی ملی 
را با درنظرداشت  امنیتی معینیت پالیسی و استراتیژی مرور ساالنھ اسناد و سیستم پالنگذاری استراتیژیک -

محیط امنیتی و وضعیت جیوپولیتکی و جیواستراتیژیکی و وظایف استراتیژیک و اوپراتیفی پولیس ملی کھ 
ر بھ اولویت ھای ضروری پروسھ انکشاف پولیس ملی را با در اولویت قرار دارد مورد بررسی قرار داده نظ

 .درنظرداشت منابع برجستھ میسازد
بندی اولویت ،معین پالیسی و استراتیژی نیازمندی ھای اساسی پولیس ملی را با درنظرداشت وضعیت  -

امور ، ھاندیرا بھ منابع وصل کرده، جھت رفع نیازمھانموده بھ اساس سیستم تنظیم و اداره قوتھا نیازمندی 
 .بودجھ سازی مورد نیاز را در چارچوب پروگرام سازی استقامت میدھد

نظارت نموده و بر  را معینیت پالیسی و استراتیژی بمنظور رفع نیازمندی ھای پولیس ملی پالیسی تدارکات -
ترتیب و سایر واحد ھای عایده پروسھ با مبنای قانون تدارکات بھ اساس امر وزیر امور داخلھ در مفاھمھ 

میان مدت را جھت تدارکات منابع خارجی برای تمویل پولیس ملی در کوتاه مدت و  تنظیم و عقد پروتوکول ھا
 .درازمدت با کشور ھای دوست مساعد ساختھ و پروسھ طرزالعمل و محاسبھ تدارکات را نیز نظارت مینمایدو
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  بھ ارتباط مراحل تدارکات تأمینات اداری و و قدمھ ھای مادون معینیتھا  ریاستوظایف 

 :وظایف ریاست عمومی لوژستیک و مدیرتھای تحت امر آن  -
وسایط و تجھیزات پولیس  ،ریاست عمومی لوژستیک در مورد حفظ و مراقبت تابستانی و زمستانی سالح   -

 .حفظ ومراقبت انجام دھدپالیسی  را طبق ملی و کنسرویشن آن
معینیت ھا، ریاست ھای وزارت امور داخلھ تثبیت احتیاجات اجناس، خدمات و امور ساختمانی خویش را  -

 .دنارسال نمای بھ کمیتھ مالی دفاع از بودجھشش ماه قبل از ختم سال جاری غرض تحلیل و ارزیابی بودجھ 
ات و اجناس را بعد از با درنظرداشت ھدایات و اوامر پالن ھای توزیع خدم ریاست ھای معینیت تامینات -

 .اکماالت ترتیب بمرجع مربوط تکثیر مینماید
ریاست عمومی لوژستیک کودگذاری لوژستیکی، اکماالتی و محاسبوی قطعات و جزوتامھای پولیس ملی را  -

 .ترتیب و سازماندھی مینماید
ا سھ الی چھار تثبیت احتیاجات اجناس، خدمات و امور ساختمانی ر ریاست ھای تحت امرمعینیت تامیناتی -

توحید از طریق معینیت اداری و تأمیناتی  ،ماه قبل از ختم سال جاری مطابق فورم و نورم ھای نمونوی
یکنفر نماینده خویش را نیز جھت تشریح تثبیت  ،بریاست  خریداری جھت مرور و ارزیابی ارسال مینماید

 .احتیاجات مذکور معرفی نماید
حفظ و مراقبت سیستم ھایکھ ازطرف معینیت پالیسی واستراتیژی تدوین وارسال شده پالیسی معینت تامیناتی  -

 .عینیات لوژستیکی پولیس ملی را ترتیب نموده و تکثیر مینماید
تھیھ و ترتیب رھنمود برای حفظ و مراقبت ترمیمات سالح، وسایط و تجھیزات قوای پولیس ملی جھت  -

 .میباشدریاست تخنیک ملھ وظایف حمایھ معیاد استفاده تخنیک محاربوی از ج
پالیسی محاسبھ و دفتر داری را ترتیب بعد از  معینیت اداری وتامیناتی ریاست لوژستیک  پالن مدیریت -

 .منظوری قابل تطبیق میباشد
قبل از تثبیت احتیاجات بھ تمام قطعات و جزوتامھای پولیس ملی تفھیم شود کھ تثبیت احتیاجات ھمھ جانبھ  -

 .قانون تدارکات صورت گیرد) 91و  21(ھااست نرخ دھی مطابق ماده و درخو بوده 
) محاربوی، تأمیناتی و تعلیماتی(پالیسی میعاد استفاده البسھ و سایر اجناس و لوازم را نظر بھ وضعیت  -

 بعد از منظوری قرارگاه ھا، قطعات و جزوتامھای قوای پولیس ملی ترتیب غرض اجراات الی آخرین قدمھ
 .تکثیر نماید

پالیسی حفظ و مراقبت یومیھ، ھفتھ وار ترمیمات متوسط و اساسی سالح و وسایط قطعات و جزوتامھا را  -
 .ترتیب و تکثیر نماید

ترتیبب و تھیھ پالنھای تعلیم و تربیھ در جھت آماده ساختن قدمھ ھای مادون برای ترتیب و تنظیم پالیسی  -
م و فورم ھای نمونوی و تفھیم آن برای افسران و مسئولین مربوطھ کھ تثبیت احتیاجات پولیس ملی مطابق نور

 .تثبیت احتیاجات را تھیھ مینماید
شش ماه قبل  ریاست ھای تحت امر معینیت تامیناتیبودجھ سازی تثبیت احتیاجات پولیس ملی با ھماھنگی  -

 .از ختم سال جاری با در نظرداشت انکشاف پولیس ملی اجرا گردد
 .م نامھ ھا و طرق استعمال سالح، وسایط و تجھیزات پولیس ملی را ترتیب و تکثیر مینمایدپالیسی تعلی -
و مفروشاتی را ترتیب بعد از منظوری بھ مراجع مربوطھ تکثیر رسالھ میعاد استفاده عینیات لوژستیکی  -

 .نماید
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ار از تاریخ پالیسی ترمیماتی جاری، اوسط و اساسی سالح و وسایط و تجھیزات پولیس ملی را اعتب -
 .منظوری رھنمود ھذا طی مدت شش ماه ترتیب بعد از منظوری بمراجع مربوطھ تکثیر نماید

و علوفھ حیوانی را ترتیب بعد از ) افسران، ساتنمنان و سربازان(ساعتھ  24پالیسی تعلیمات نامھ اعاشھ  -
 .منظوری بمراجع مربوطھ تکثیر نماید

 :وظایف ریاست خریداری و مدیریت ھای تحت امر آن بھ 

 نماید، میایفای وظیفھ  تامینات اداری و ریاست خریداری تحت امر معین -
 :ریاست خریداری با در نظرداشت تشکیالت منظور شده وزارت امور داخلھ دارای وظایف ذیل میباشد   
ریاست خریداری در خصوص تھیھ و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی نظر بھ اسناد  فعالیت -

 .ارسالی شعبات عایده شروع میشود
ریاست خریداری قبل از عقد قرار داد ھویت قرار داد کننده را تثبیت و ارزیابی اسناد متعھد دقیق صورت  -

 .رعی داردگیرد در خصوص پیدا نمودن منابع مناسب تدابیر الزم را م
در صورتیکھ ریاست خریداری در مشخصات تثبیت احتیاجات تغیرات را پیشبینی مینماید موافقھ شعبات  -

 .عایده را حاصل نماید
و استراتیژی وزارت  ریاست خریداری در تفاھم با اداره واحد پالیسی تدارکات وزارت مالیھ معینیت پالیسی -

 .رکاتی مسئولیت داردانکشاف پالیسی ھای جدید تدا ازامور داخلھ 
پولیس ملی میباشد در خصوص تھیھ و تدارک اجناس، خدمات و  ریاست خریداری کھ منبع اصلی تدارکاتی -

 .قانون تدارکات مکلفیت دارد درمطابقت باامور ساختمانی 
قانون تدارکات پالن ھای ) 11(با مواصلت تثبیت احتیاجات از طریق نھاد ھای مصرف کننده مطابق ماده  -
 .ارکاتی را ترتیب و عملی مینمایدتد
ھماھنگی و مساعی مشترکھ با ریاست ھای مرکزی وزارت امور داخلھ، معینیت پالیسی و در  شعبات عایده -

جناس، خدمات و امور ساختمانی با در ااستراتیژی، معینیت تأمیناتی در مورد انکشاف تثبیت احتیاجات 
 .دننظرداشت تشکیل پولیس ملی مسئولیت دار

قانون تدارکات پروسھ ھای تدارکاتی را با نظرداشت ) 13(ریاست خریداری وظیفھ دارد تا مطابق ماده  -
 .از کود مربوطھ و بودجھ منظور شده سال مالی طی مراحل و عملی نماید) تخصیص(وجوه مالی 

ً قرارداد ھای پ پروسیجرریاست خریداری مطابق  - ولیس ملی قانون تدارکات از طی مراحل و منظوری تماما
 .مسئولیت دارد

ریاست خریداری از تطبیق و عملی نمودن موادات قانون تدارکات، طرزالعمل ھا، رھنمود ھا و پالیسی  -
ھای کھ در رابطھ بھ پروسھ ھای تدارکاتی از طریق اداره واحد پالیسی تدارکات وزارت مالیھ مواصلت 

ھنمود ھای مقام وزارت امور داخلھ و معینیت ، اوامر، ھدایات و ررھنمودھامیورزد و ھمچنان از تطبیق 
 .اداری و تأمیناتی مسئولیت دارد

 .ریاست خریداری وظیفھ دارد تا در پروسھ ھای تدارکاتی شفافیت کامل را رعایت نماید -
ریاست خریداری وظیفھ دارد تا پالن ھای مشخص تعلیم و تربیھ مسلکی را در رابطھ بھ پروسھ تدارکاتی  -

 .ا دایر نمودن سمینار ھا با پرسونل تفھیم نمایدبطور دوامدار ب
قانون تدارکات از اکمال و خریداری اجناسیکھ بھ اساس پروسھ ) 21(ریاست خریداری مطابق ماده  -

نظر بھ نیازمندی ریاست ھای مرکزی وزارت امور ) خریداری ھای کوچک(درخواست نرخ دھی پرچون 
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و جزوتامھای قوای پولیس ملی تقاضا میگردد در صورت  داخلھ، معینیت ارشد در امور امنیتی، قطعات
 .موجودیت وجوه مالی از تھیھ و تدارک آن مسئولیت دارد

ً قرار داد ھای عقد شده اجناس، خدمات و امور ساختمانی را بطور دوامدار اداره و  - ریاست خریداری تماما
 .و تدارک گرددکنترول مینماید تا اجناس قرارداد شده مطابق شرایط قرارداد تھیھ 

پالن ھای مشخص تدابیری را بخاطر جلوگیری از خطرات احتمالی در مورد تھیھ و تدارک  شعبات عایده -
اجناس، خدمات و امور ساختمانی تھیھ و ترتیب نموده تا قطعات و جزوتامھای پولیس ملی از نگاه جنس بھ 

 .ناغگی مواجھ نگردد
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آغازپروسھ تدارکات 
ترتیب شرطنامھ وتثبیت 
احتیاج توسط شعبھ عایده 

اعالن تدارکات توسط مدیرت 
قراردادھای مرکزریاست 

خریداری

صدورشرطنامھ 
ومشخصات بھ داوطلبان 

توسط مدیریت مرکز

دریافت تضمین 
وآفرداوطلبان توسط مدریت 

قراردادھای مرکز

آفرگشائی توسط ھئیت 
تدارکات بھ محضرداوطلبان 

ارزیابی آفرھا توسط ھئیت 
ارزیابی 

ابالغ آفرجوابگوبھ داوطلب 
برنده توسط ھیئت ارزیابی 

وتحویلی تضمین اجراء

پیشنھاد اعطاء قراردادتوسط 
ھیئت تدارکات 

اتخاذتصمیم درمورد 
منظوری یا رد قراردادتوسط 

قانون  ٩٠آمراعطاءطبق ماده 
تدارکات 

منظوری قراردادھا توسط 
کمیسیون خاص تدارکات بھ 

٩١پیشنھاد اداره طبق ماده 

اعالن اطالعیھ عامھ توسط 
مدیریت قراردادھای مرکز

تطبیق واجرای قراردادھا 
توسط شعبات عایده 

درمحضرھیئت خریداری 

پیشنھاد تدارکات بھ 
آمراعطاتوسط شعبات 
توسط شعبات نیازمند

ترتیب پالن تدارکاتی ساالنھ 
توسط شعبات عایده 

بھ اساس برنامھ تثبیت بودجھ 
توسط شعبات عایده وریاست 

محترم مالی وبودجھ 

پروسھ عقد قرارداد ھا ازآغازالی تطبیق دربخش مرکز

قرارشرح فوق سایکل پروسھ عقدقراردادھا مطابق بھ احکام قانون تدارکات ترتیب وقابل تطبیق می باشد 

دریافت درخواست ھای 
داوطلبان 

اجرای حوالھ ھای پولی 
درمقابل پرداخت ھا توسط 
شعبھ عایده وریاست مالی 
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تدارکات قانون وظایف مدیریت عقد قرارداد مرکزی بھ ارتباط پروسھ   

  :خریداری ایفای وظیفھ مینماید ریاستمدیریت عقد قرارداد ھای مرکزی تحت امر 

ویزه مدیریت کنترول اصول اطمینان از تثبیت احتیاجات اجناس، خدمات و امور ساختمانی کھ بعد از  -
 .مواصلت میورزد غرض عقد قراردادومالحظات آمر اعطا 

تھیھ متن اعالنات اجناس، خدمات و امور ساختمانی، نشر و شایع شدن آن از طریق رسانھ ھای ھمگانی  -
 .قانون تدارکات) 27و  26(مطابق موادات 

شرطنامھ ھا ، مشخصات اجناس، خدمات و امور ساختمانی با تعداد و یا (تھیھ و تکثیر اسناد داوطلبی  -
پروسھ تدارکاتی مربوط جواب مثبت اعالن بھ شرکت ھای داخلی و کمپنی ھای خارجی کھ بھ ) احجام آن

 .ارایھ مینماید
ی از سازش ھای نا سالم رعایت شفافیت و محرمیت در تمام پروسھ ھای تدارکاتی بخاطر جلوگیر -

 .داوطبان
تعین ) ضرب العجل(تھیھ آفر ھا و تسلیمی آن بھ شعبھ تدارکاتی توسط شرکت ھا و کمپنی ھا بتاریخ معینھ  -

 .شده
و  32(بحضور داشت ھیئت تدارکات و داوطلبان مطابق مواد  پیشنھادتدویر جلسات داوطلبی و بازگشایی  -

 .قانون تدارکات) 33
 .از نزد شرکت ھا و کمپنی ھای کھ آفر ھا را تسلیم نموده است اخذ تضمینات آفر -
 .قانون تدارکات) 18و  17(تحلیل و ارزیابی اھلیت داوطلبان مطابق ماده کنترول از  -
تحلیل و بررسی آفر ھا  توسط ھیئت ارزیابی با در نظرداشت اسناد تخنیکی و مالی داوطلبان و تھیھ  -

 .صمیم در مورد انتخاب منبع بھ ھیئت تدارکاتجھت اتخاذ ت) گذارش جلسھ(رویداد 
تائید و یا رد (تقدیم گذارش جلسھ داوطلبی از طریق ھیئت تدارکات بھ امر اعطا غرض اتخاذ تصمیم نھایی  -

 ).آن
امر اعطا و کمیسیون (منظوری دوسیھ ھای اجناس، خدمات و امور ساختمانی توسط مقامات ذیصالح  -

قانون ) 92و  91 – 90(ر نظرداشت صالحیت پولی آن مطابق مواد با د) تدارکات خاص وزارت مالیھ
 .تدارکات

 .قانون تدارکات) 16و  15( مطابق خواست مواد) تخصیص(خش ھا تجزیھ قرار داد ھا بھ ب پذیرفتن -
 .جداگانھ درمراحل با کارکنان تدارکاتی  تدویرسمینارھا ودروس مسلکی  -
ارزیابی تخنیکی و مدیریت ھزینھ در رابطھ بھ بازار یابی اجناس، ، مدیریت دفترارتباط عامھ تفاھم با  -

 .ھا خدمات و امور ساختمانی و تھیھ نمونھ
در ختم پروسھ ھای تدارکاتی استرداد تضمینات متعھدین در صورتیکھ مطابق شرایط قرارداد تعھدات  -

لبتھ بھ اساس تائید نھاد مصرف ا(خویشرا در رابطھ بھ مکلفیت ھای پروسھ تدارکاتی بھ انجام رسانیده باشد 
 ).کننده و مدیریت اداره قرارداد ھای ریاست خریداری

کمک و ھمکاری ھمھ جانبھ با ارگانھای تفتیش و نظارت کننده پیرامون دوسیھ ھای کھ عقد قرارداد شده  -
 .است
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یاجات را مطالعھ و طی مراحل نموده الی اعطای منظوری امور آنرا سازماندھی اسناد واصلھ تثبیت احت -
 .مینماید

مدیریت مذکور بھ مثابھ مدیریت عقد قرارداد ھای مرکزی بعد از اینکھ اطمینان پیدا نمود کھ اسناد تثبیت  -
 .احتیاجات تکمیل شده جھت اجراات بعدی آنرا بھ اعالن داوطلبی میسپارد

ر داد مرکزی قرار دادیان را در مورد شرایط قرار داد جھت فراھم نمودن تثبیت احتیاجات مدیریت عقد قرا -
 .مطابق خصوصیات و مشخصات کھ تعھد نموده رھنمایی ھمھ جانبھ مینماید

زمینھ سھولت ھای بیشتر را برای داوطلبان آماده نموده قبل از تدویر جلسات داوطلبی از مدیریت مذکور  -
ولین شرکت ھا و کمپنی ھا کھ غرض اشتراک در پروسھ داوطلبی جواب مثبت داده آنعده اشخاص و مسئ

 .پذیرایی نموده اسناد داوطلبی کھ طبق قانون تدارکات آماده شده برای شان تسلیم میدارد
مدیریت عقد قرارداد مرکزی داوطلبان کھ دارای اھلیت و شخصیت خوب ھستند و تجربھ کاری تجھیزات  -

و سایر امکانات مؤثر دارند در خواست شانرا در نظر داشتھ در مورد اشتراک شان در  عصری، پرسونل فنی
 .جلسات داوطلبی زمینھ بیشتر را فراھم نماید

مدیریت عقد قرارداد مرکزی مکلفیت دارد خطرات احتمالی کھ امکان دارد پروسھ قرار داد را بعد از  -
در اسناد قراردادی درج مینماید قراردادیان را نیز از آن  اعطا منظوری تھدید نماید ھمھ جانبھ پیشبینی نموده

 .آگاه میسازد
مدیریت عقد قرار داد مرکزی با استفاده از احکام قانون تدارکات و سایر طرزالعمل ھا و ھدایات مقامات  -

  .ذیصالح زمینھ بیشتر را برای رقابت سالم بھ نفع دولت سازماندھی نماید
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٠

آغازپروسھ تدارکات 
ترتیب شرطنامھ وتثبیت 
احتیاج توسط شعبھ عایده 

اعالن تدارکات توسط مدیرت 
تھیھ وتدارکات 

صدورشرطنامھ 
ومشخصات بھ داوطلبان 

توسط مدیریت تھیھ 
وتدارکات 

دریافت تضمین 
وآفرداوطلبان توسط مدریت 

تھیھ وتدارکات 

آفرگشائی توسط ھئیت 
تدارکات بھ محضرداوطلبان 

ارزیابی آفرھا توسط ھئیت 
ارزیابی 

پیشنھادتصویب قراردادتوسط 
ھیئت تدارکات بھ مقام والیت 

پیشنھاد اعطاء قراردادتوسط 
مدیریت عقدقراردادھای 

ساحوی ریاست خریداری  

اتخاذتصمیم درمورد 
منظوری یا رد قراردادتوسط 

قانون  ٩٠آمراعطاءطبق ماده 
تدارکات 

ترتیب جداول تثبیت احتیاج مجدد 
توسط صنوف خدماتی مرکز 

اجرای حوالھ ھای پولی 
درمقابل پرداخت ھا توسط 
شعبھ عایده وریاست مالی 

درختم قراردادبھ مالحظھ 
تصدیق شعبھ عایده 

استردادتامینات بھ قراردادی 

پیشنھاد تدارکات بھ 
آمراعطاتوسط شعبات 
توسط شعبات نیازمند

ترتیب پالن تدارکاتی ساالنھ 
توسط شعبات عایده 

بھ اساس برنامھ تثبیت 
بودجھ توسط شعبات عایده 

وریاست محترم مالی 
وبودجھ 

پروسھ عقد قرارداد ھا ازآغازالی تطبیق دربخش والیات  

دریافت درخواست ھای 
داوطلبان توسط مدیریت 

تھیھ وتدارکات 

ارائیھ گذارش ھیات 
ارزیابی 

درموردآفرجوابگوبھ ھیئت 
تدارکات 

تطبیق واجرای قراردادھا 
توسط شعبات عایده 

درمحضرھیئات معاینھ ونماینده 
خریداری 

ارسال دوسیھ قراردادبعد 
ازتائیدی مقام والیت بھ مرکز 

.قرارشرح فوق سایکل پروسھ عقد قراردادھا مطابق بھ احکام قانون تدارکات ترتیب وقابل تطبیق می باشد  
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 :قراردادساحوی بھ ارتباط مراحل تدارکات  وظایف مدیریت عقد
ً ایفای وظیفھ مینماید یاستمدیریت قرارداد ھای ساحوی تحت امر ر -  .خریداری ذیال
دوسیھ قرارداد ھای اجناس و خدمات کھ بعد از طی مراحل از طریق آمریت ھای خریداری زون ھای  -

میگردد مدیریت قرارداد ھای ساحوی توسط متخصصین ساحوی غرض منظوری بریاست خریداری ارسال 
 .دنآنرا تحلیل و ارزیابی مینمای

رفع نواقصات دوسیھ ھای قرارداد ھا توسط پرسونل مدیریت قرارداد ھای ساحوی و قانونی ساختن آن  -
 .مطابق موادات قانون تدارکات

ی مراحل نگردیده و دارای دوسیھ ھای قرارداد ھا کھ مطابق موادات قانون تدارکات ط نمسترد نمود -
 .نواقصات میباشد بمرجع مربوطھ آن

در قرارداد ھای کھ فیات اجناس و خدمات مورد تائید و قبول نباشد بھ اساس ھدایت ریاست خریداری و  -
 .مقامات ذیصالح غرض اجراات بعدی بمرجع مربوطھ آن مسترد میگردد

دوسیھ ھای قرارداد را گزارش از طی مراحل  منحیث سکرتریت اسناد را تکمیل وارزیابی کرده وفشرده -
 .بھ آمر اعطا غرض تصمیم نھایی تقدیم میدارد

در صورتیکھ در دوسیھ ھای قرارداد نواقص تخنیکی موجود بوده یا طی مراحل دوسیھ قرارداد مغایر  -
اعاده  احکام قانون تدارکات صورت گرفتھ باشد بر اساس ھدایت مشخص آمر اعطا بھ مرجع مربوط مسترد یا

 .میگردد
 .تھیھ و ترتیب پیشنھاد و اسناد قرار داد تائید شده غرض منظوری بھ مقامات ذیصالح -
امر اعطا درجھ اول و کمیسیون تدارکات (اخذ منظوری قرارداد ھای اجناس و خدمات از مقامات ذیصالح  -

 .با در نظرداشت صالحیت پولی آن) خاص
 .ا بمرجع ذیربطبعد از منظوری ابالغ و تکثیر قرار داد ھ -
ثبت و راجستر قرارداد ھای منظور شده با تمام اوصاف و مشخصات آن در ژورنال مدیریت قرارداد ھای  -

 .ساحوی
در صورت لزوم تعدیل و فسخ قرار داد ھا مطابق شرایط قرارداد منظور شده بھ اساس پیشنھاد نھاد ھای  -

 .مصرف کننده و تائید مقامات ذیصالح
روسھ قرار داد ھا را تھدید مینماید ھمھ جانبھ مطالعھ نموده اقدامات مؤثر را در خطرات احتمالی کھ پ -

 .دنبھ آمر اعطا پیشنھاد نمایزمینھ 
مسئولین قرار داد ھای ساحوی بھ ارتباط ارایھ نظریات و پیشنھادات مشخص جھت بھبود پروسھ قرار داد  -

 .کھ در ساحات متذکره حاکم است اتخاذ نمایدھای ساحوی سعی نموده تدابیر الزم را جھت رفع مشکالت ھای 
راجع بھ ثبت و راجستر اسناد و ترتیب و تنظیم دوسیھ ھای تدارکاتی  بھ مسئولین قرارداد ساحوی وظایف  -

 .مشخص را سپرده در خصوص اسناد سازی ھمرای شان کمک عملی گردد
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  :وظایف مدیریت اداره قرارداد ھا بھ ارتباط مراحل تدارکات

مدیریت اداره قرارداد ھا بعد از اعطا قرارداد کار خویش را آغاز نموده از تمام محتوای پروسھ ھای عقد  -
  .شده خود را آگاه میسازد

مدیریت اداره قرارداد ھا سعی نماید کھ اجراات مطابق تعھدات عقد شده عملی گردد و در رفع مشکالت  -
  .مبذول دارد کھ پروسھ تدارکات را تھدید مینماید توجھ جدی را

مدیریت اداره قرارداد ھا بطور دوامدار با قراردادیان در تماس بوده و از عمل کرد آنھا کنترول بعمل  -
  .برای اجرای تعھدات شان متوجھ میسازدآورده و آنھا را 

مدیریت اداره قرارداد ھا پالن تعلیم و تربیھ را با کارکنان تدارکات تھیھ نموده بعد از منظوری رئیس  -
  .یداری محتوای پالن برای افسران و مسئولین تدارکات تفھیم مینمایدخر

مدیریت اداره قرارداد ھا نواقصات کاستی ھا، پرابلم ھا و علل و عوامل منفی کھ در پروسھ اداره قرار  -
و ضم پیشنھاد مشخص جھت تدابیر الزم کندداد بھ مشاھده میرسد بیرون نویس نموده و راه حل آنرا پیشبینی 

 .مطالعھ رئیس خریداری تقدیم مینمایدبھ 
 شانمتعھدین تفھیم مینماید اگر باز ھم از تعھدات بھ در صورت بروز مشکالت مدیریت اداره قرار دادھا  -

 .د تعدیل و یا فسخ قرار داد را با ارایھ دالیل مستند پیشنھاد مینمایدنزرومی تخطی
در رابطھ بھ تھیھ و تدارک اجناس، خدمات و امور مدیریت اداره قرارداد ھا از تطبیق شرایط قرار داد  -

 .ساختمانی مکلفیت دارد
مدیریت اداره قرار داد ھا از تطبیق مشخصات، اوصاف، کیفیت و کمیت اجناس قرار داد شده مکلفیت  -

 .دارد

  !ارتباط عامھ ودفترمدیریت 

ریاست خریداری تمام اجناس، خدمات پولیس ملی را کود گذاری نموده یک کاپی  ارتباط عامھ مدیریت  -
 .ای مرکزارسال میداردقراردادھآنرا بھ مدیریت 

صنف بندی کودگذاری دقیق باشد خطرات احتمالی کھ پروسھ کودگذاری و استفاده از آنرا تھدید مینماید در  -
 .نظر گرفتھ شده تدابیر الزم مرعی گردد

 .پالیسی ھای کود گذاری را ترتیب و آنرا انکشاف میدھد ارتباط عامھ  مدیریت -
را در مورد  زمصنف بندی کود گذاری را بطور دقیق در نظر گرفتھ و تدابیر الارتباط عامھ  مدیریت -

 .عملی شدن آن اتخاذ مینماید
ین المللی استفاده اعظمی ب قبول شده  باید از ستندرد ھای ارتباط عامھ در سیستم تنظیم کود گذاری مدیریت  -

 .بعمل آورد
در تفاھم با ھمکاران بین المللی سعی و تالش بخرچ دھند تا عضویت سیستم کود  ارتباط عامھ مدیریت  -

 .گذاری ناتو را بدست آورده تا در تطبیق کود گذاری پروسھ ھای تدارکاتی ممد و کمک کننده واقع گردد
قانون تدارکات ھیئت تدارکات باید تمام سمپل ھا، نمونھ ھا و طرزالعمل ) 63(حکم شماره ) 7(طبق فقره  -

جھت ) ارتباط عامھ مدیریت (فھرست ھای کھ توسط داوطلبان تسلیم داده شده یادداشت نموده و آنھا را بھ 
 .نگھداری و محافظت تسلیم نماید
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ھیئت تدارکات بدست آورد زمانیکھ سمپل ھا، نمونھ ھا و یا کتالک اجناس را از طریق ارتباط عامھ مدیریت -
بعد از مھر و نشانی شد و تست البراتواری یک کاپی آنرا بھ نھاد مصرف کننده یک کاپی آنرا بریاست 

آنرا در دیپوی خویش الی ختم پروسھ تدارکاتی و ایفای تمام مکلفیت ھای  سومی  عمومی لوژستیک و کاپی
 .متعھد حفظ و نگھداری مینماید

قرارداد تغیر و یا تعدیل در نمونھ ھا، سمپل ھا و یا کتالک ھا مجاز نبوده و جنبھ بعد از عقد و منظوری  -
 .قانونی ندارد

در تفاھم با مدیریت عقد قرارداد ھا در تھیھ نمودن سمپل ھا، نمونھ ھا و کتالک ھا با  ارتباط عامھ مدیریت  -
 .در نظرداشت اوصاف و مشخصات آن مسئولیت دارد

در تفاھم با مدیریت ارزیابی تخنیکی آنعده اجناسیکھ ایجاب نمونھ ھا و یا سمپل ھا را  مدیریت ارتباط عامھ  -
مینماید غرض پیدایش و عدم پیدایش آن در مارکیت ھای داخلی مطابق مشخصات و اوصاف درج تثبیت 
احتیاجات بطور دقیق و ھمھ جنانبھ بازاریابی نموده و گذارش مفصل خویشرا در رابطھ بھ ھر پروسھ 

  .دنتدارکاتی ارایھ نمای
 
 :وظایف ریاست عمومی لوژستیک بھ ارتباط مراحل تدارکات -1
ریاست عمومی لوژستیک در جھت عملی نمودن پالیسی منظور شده حفظ و مراقبت سیستم عینیات  -

لوژستیکی پولیس ملی تدابیر الزم را مرعی داشتھ و محتوای پالن آموزشی پالیسی مذکور را با تدویر نمودن 
 .نار ھا برای مسئولین بخش ھای مربوط پولیس ملی تفھیم نمایدسمی

ریاست عمومی لوژستیک برای حمایھ معیار استفاده تخنیک محاربوی در جھت تطبیق نمودن پالیسی  -
 .پولیس ملی اجراات الزم را مرعی دارد نیروھای تجھیزات و ترمیمات سالح، وسایط،حفظ و مراقبت 

عوامل کھ کیفیت اقالم تثبیت احتیاجات را پائین میآورد، پیشبینی نموده ریاست عمومی لوژستیک علل و  -
 .نمایددر شرایط مختلف با ھماھنگی ریاست خریداری تدابیر الزم را اتخاذ

ریاست عمومی لوژستیک در مورد اجرای حفظ و مراقبت تابستانی و زمستانی وسایط و تجھیزات پولیس  -
 .یب و قطعات و جزوتامھای پولیس ملی تکثیر نمایدملی و کنسرویشن آن پالن مشخص را ترت

قبل از تثبیت احتیاجات بھ تمام قطعات و جزوتامھا تفھیم نماید کھ تثبیت احتیاجات آنھا ھمھ جانبھ صورت  -
 .گیرد

رسالھ میعاد استفاده عینیات لوژستیکی و مفروشاتی را بعد از منظوری غرض اجراات بعدی تا آخرین  -
 .قدمھ تکثیر نماید

پالیسی حفظ و مراقبت یومیھ، ھفتھ وار، ترمیمات متوسط و اساسی سالح و وسایط قطعات و جزوتامھا را  -
 .بعد از منظوری تکثیر و از تطبیق آن کنترول نماید

ھای مادون برای ترتیب و تنظیم و تھیھ  ھترتیب و تھیھ پالنھای تعلیم و تربیھ در جھت آماده ساختن قدم -
ملی مطابق نورم و فورمھای نمونوی و تفھیم آن برای افسران و مسئولین کھ تثبیت تثبیت احتیاجات پولیس 
 .احتیاجات را تھیھ مینماید
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  : پالنمدیریت 

رھنمود ھا  منحیث ارتباط وظیفوی با ارگانھای ذیربط  پالن، ریاست خریداری در ترتیب پالن ، مدیریت -
 .تشریک مساعی مینماید

ریاست خریداری از تطبیق و کنترول محتوای پالیسی ھای منظور شده از طرف مقامات  پالن ،مدیریت  -
مافوق مطابق احکام قانون تدارکات و دیگر اسناد رھنمودی و پالیسی ھا برای عینیات ما احتیاج پولیس ملی 

امات مسئولیت دارد و ھم مطالعھ و اطمینان حاصل نماید کھ خریداری ھا خالف پالیسی ھای واصلھ مق
 .رھبری اجرا نشود

سعی نماید کھ تثبیت احتیاجات سالح، وسایط و تجھیزات مطابق تشکیل پولیس ملی ترتیب پالن مدیریت  -
 .شده باشد

، کمیسونھا ریاست خریداری وظیفھ دارد بر اساس ھدایت و لزوم دید مقامات ما فوق در مدیریت  پالن  -
 .ر موارد تدارکاتی اشتراک فعال نمایدکمیتھ ھای ارزیابی، تیم ھای منسجم کاری و دیگ

مدیریت مذکور وظیفھ دارد کنترول و بررسی نماید کھ تثبیت احتیاجات پولیس ملی مطابق بھ پرسونل  -
 .ملی بھ معیار ھای قبول شده مطابقت داشتھ باشد موجود و انکشاف پولیس

  :الیحھ وظایف ریاست مالی و بودجھ و مدیریت ھای تحت امر آن

امور داخلھ بوده اجراات روزمره خویش را  رئیس مالی و بودجھ تحت امر معین اداری وتامیناتی وزارت  -
مطابق ھدایات مقامات محترم صالحھ در پرتو قوانین نافذه کشور تنظیم مینماید و آمر مستقیم تمام کارکنان 

مالی مکلف بھ اجرای وظایف ذیل مثابھ ارگان مرکزی اداره کننده خدمات  بھریاست مالی و بودجھ میباشد و
 .است

ارایھ پیشنھادات و نظریات غرض بھبود وضع مالی معینیت ھا، ریاست ھا، مؤسسات تحصیلی، تعلیمی  -
 .بمقام وزارت امور داخلھ و وزارت مالیھ زون ھای ساحوی قطعات و جزوتامھای 

 .ویبررسی و ارزیابی فعالیت کارکنان مالی ریاست ھا و قطعات مرکزی و ساح -
 .اطمینان از تصفیھ حسابات ذمت معتمدین در سال مالی جاری و گذشتھ -
در صورت ضرورت اتخاذ تصمیم در مورد تغیر و تبدیل کارکنان مالی وزارت امور داخلھ جھت بھبود  -

 .امور مربوطھ
 .تمام ارگانھای وزارت امور داخلھ) تخصیصات، معاشات و مصافارت(کنترول با العموم مسایل بودجوی  -
 .معرفی کاندیدان مستحق کارکنان مالی مرکزی و ساحوی بھ بورس ھای تحصیلی در خارج از کشور -
 .پیشبرد سمینار ھا غرض بلند بردن سطح دانش مسلکی کارکنان مالی -
ساالنھ وزارت امور داخلھ بھ اساس نورماتیف ھای تثبیت ) معاشات و مصارفات(ترتیب و تنظیم بودجھ  -

 .ت محترم مالیھشده و تقدیم آن بھ وزار
و توزیع آن بھ اساس پالن منظور شده بریاست  ھدرخواست ربعوار تخصیصات از وزارت محترم مالی -

 .بھ واحد ھای بودجوی پولیس ملی ارگانھایھای خدمات، 
کنترول و مراقبت از توازن تخصیصات واحد ھای بودجوی، مدیریت ھای تخصیصات ریاست ھای اکمال  -

 .ھای پولیس ملیمرکزی، قطعات و جزوتام



28 
 

راپور ھای مصرف از واحد ھای بودجوی توحید اجمال مصارف ساالنھ و تقدیم آن بھ وزارت جمع آوری  -
 .محترم مالیھ

مالی و کنترول از تطبیق اسناد تقنینی  دایرکتیف ھا، اوامر و رھنمود ھای ترتیب و احضار تعلیماتنامھ ھا، -
 .پولیس ارگان ھایدر 

 .تیش اوپراتیفی امور مالیترتیب وتطبیق پالنھا تف -
ریاست مالی و بودجھ وزارت امور داخلھ جھت بھبود وضع مالی پروسھ تدارکات پیشنھادات و نظریات  -

 .مشخص را ترتیب بمقام وزارت امور داخلھ و وزارت مالیھ ارایھ میدارد
قطعات مرکز این بخش ارتباط و ھمکاری نزدیک در مورد اجرای معاشات و مصارفات اپارات مرکزی  -

 .نظر بھ راپور مدیریت پیژندمربوط افسران، ساتنمنان،سربازان،مامورین واجیران
اجرای پول بدل اعاشھ انعده از قطعات ،ریاست ھای کھ از اعاشھ گرم استفاده کرده نمی توانند نظر بھ  -

 .راپور مدیریت پیژند قطعات و ریاست ھای مربوطھ
ام قطعات و جزوتامھای وزارت امور داخلھ از مرکز و والیات گرفتن راپور ماھوار اجرای معاشات تم -

 .کشور
اجرای تمام حوالھ ھای مصارفاتی از بخش خزانھ ریاست مالی وبودجھ نظر بھ احکام مقام محترم وزارت  -

 .و ریاست مالی وبودجھ
  .مینمایند مواصلت اجرا و محاسبھ نموده حوالھ ھای پیشکی از خدمات مربوطھ وزارت امور داخلھ -
جیب خرجھا و کرایھ تکت طیاره اشخاصیکھ غرض امورات  –سفریھ نمودن حوالھ ھای اجرا ومحاسبھ  -

 .رسمی بھ داخل و خارج ازکشور 
 .اجرای ممد معاش محصلین نظامی و ھمچنان اجرای مصارفات دعوت ، کرایھ منازل -
بھ دوکتوران معالج و حکیم  سوبین وزارت امورداخلھ مطابق نظراجرای مصارف تداوی انعده ازمن -

 .مقامات ذیصالح کھ جھت تداوی خارج از کشور اعزام میشوند

  :الیحھ وظایف مدیریت عمومی بودجھ

پالن بودجھ عادی ساالنھ وزارت امور داخلھ را متکی بھ راپور تشکیالتی کادر و پرسونل مقام معینیت ارشد 
ف پرسونل سال آینده پولیس ملی و تنظیم احتیاج در امور امنیتی با درنظرداشت موجود پرسونل، انکشا

جھ سازان ریاستھای اکمال مرکزی و موجود ذخایر دیپو ھا و مصارف سال جاری مطالبھ گردیده و توسط بود
د بعد از طی مراحل ارزیابی جھت توحید نمودن بمدیریت بودجھ عادی تسلیم مطالعھ و ارزیابی میگرد

  .مینماید

نکشافی با رعایت رھنمود تھیھ بودجھ سال آینده کھ از طریق معینیت مالی ریاست مدیریت بودجھ عادی و ا
عمومی بودجھ وزارت مالیھ بھ تشکیل اجالس دفاع بودجھ ترتیب شده با اشتراک رؤسای اکمال مرکزی 

  .وزارت امور داخلھ بداخل کود ھای تصنیف بودجوی شامل

 .خالصھ بودجھ عادی) 1- الف(فورمھ  -
 .خالصھ پیشنھاد ھای جدید بودجھ عادی )2- الف(فورمھ  -
 .شرح پیشنھاد ھای بودجوی عادی) 3- الف(فورمھ  -
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  .را ترتیب میدارد بعد از مالحظھ شد منظوری مقام وزارت امور داخلھ بھ وزارت محترم مالیھ تقدیم میگردد

بھ کمیتھ بودجھ کھ بعد از ارزیابی ریاست بودجھ وزارت محترم مالیھ بودجھ ترتیب شده وزارت امور اخلھ 
با اشتراک وزیر صاحب امور داخلھ و یا ) بورد بودجوی(محول میگردد کھ بھ یک تاریخ معین جلسھ بنام 

معاون آن و رؤسای مسئول و رئیس مالی از بودجھ پیشنھاد شده خویش با دالیل معقول و ارایھ اسناد اصولی 
ار گرفت از طرف وزارت محترم مالیھ شامل بودجھ دفاع مینماید زمانیکھ بودجھ مذکور دفاع و مورد تائید قر

) کابینھ(عادی دولت گردیده و بھ مجلس محترم شورای وزیران تقدیم میگردد بعد از فیصلھ جلسھ محترم 
بودجھ مذکور از وزارت محترم مالیھ بھ پارلمان تقدیم شده بعد از سپری شدن اجالس پارلمان توسط رئیس 

  .فغانستان منظور گردیده و بھ مراجع ذیربط اخبار میگرددصاحب جمھور جمھوری اسالمی ا

) 23-ب(جدول توزیع تخصیصات واحد ھای ما تحت ) 20- ب(ی ثبت و معاملھ نمودن فورمھ ھا -
جدول تخصیصات سال مالی کھ از ) 27-ب(درخواست وجوه فوق العاده ) 24-ب(درخواست وجوه عادی 

 .عمومی بودجھ مواصلت میکندطریق وزارت محترم مالیھ بھ سلسلھ مدیریت 
از سلسلھ ) 20- ب(توزیع تخصیصات بھ واحد ھای دومی قطعات مرکزی و اطرافی کھ ذریعھ فورمھ ھای  -

 .معاملھ و حسابات تصفیھ آن تعقیب میگردد) 38-م(مدیریت عمومی بودجھ ارسال میگردد بدفتر 
ترتیب و ) 22-م(اپور ماھوار میزان و از چگونگی وضعیت تخصیصات ر) 38-م(در ختم ھر برج دفتر  -

 .بھ وزارت محترم مالیھ ارسال میگردد

  :یحھ وظایف مدیریت عمومی محاسبھال
 

 .اوپراتیفی و تطبیقات ماھوار با ریاست مذکور) 38 -م(کنترول تخصیصات ریاست اکمال مرکزی بدفتر  -
 .اجرای حوالھ ھای ریاست اکمال مرکزی بدفتر منظوری تخصیصات -
لیھ تخصیصات ریاست اکمال مرکزی بداخل فصول مختلفھ بھ دفتر مصرف حوالھ معاملھ نمودن ک -

 ).20 –م (تخصیصات 
از ) 10 - م(مصارفاتی و معاشات بھ دفتر، فھرست و اخذ فورم ھای ) 16 - م(قید و ثبت نمودن فورم ھای  -

 ).پیشکی(اسناد طور تحویل 
بداخل فصول مربوطھ در ختم ) 20- م(تر مصارفات و معاشات بدف) 16 -م(قید و ثبت نمودن فورمھ ھای  -

 .ھر ماه بعد از تطبیقات مدیریت عمومی تادیات وزارت محترم مالیھ
در چوکات ) 10- م(تعقیب نمودن فورمھ ھای ) پیشکی(تفکیک نمودن حوالھ ھای قطعی طور تحویل  -

 .ریاست مربوط و تصفیھ آن
بدفتر ثبت پیشکی و تعقیب جدی تصفیھ  )10-م(تعقیب حساب پول پیشکی و معاملھ نمودن فورمھ ھاای  -

 .بعدی آنھا
 .پیشکی در کمپیوتر و تعقیب تصفیھ آنھا باالواسطھ کمپیوتر) 10-م(ثبت فورم ھای  -
اوپراتیفی و ) 10-م(و ) 20-م(محسوبی بداخل فصول مربوط بدفتر ) 16-م(معاملھ نمودن فورمھ ھای  -

 .فھرست محسوبی ھا
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  یوتری وزارت محترم مالیھ و میزان نمودن دفتر مذکور در ھر برج بھ با راپور کمپ) 20- م(تطبیق دفتر  -
 .ماھوار عنوانی وزارت محترم مالیھ) 22- م(منظور ترتیب راپور 

 .ارایھ معلومات ھفتھ وار از چگونگی اجرای حوالھ ھا بھ ریاست محترم مالی -
 .صفیھ حسابات شانارسال مکاتیب و جداول باقیات معتمدین نقدی بریاست اکمال مرکزی غرض ت -
کمک و ھمکاری عملی بھ محاسبین و معتمدین قطعات و جزوتامھای مرکزی و ساحوی جھت رھنمایی  -

 .حسابی، ترتیب فورمھ جات، راپور ھاا و سیستم حسابدھی و غیره
 .رفع نواقصات و تفاوت ھا بین راپور ھای ماھوار و راپور شعبھ کمپیوتر تادیات وزارت محترم مالیھ -
 .حسابی متداوم بریاست محترم خزاین وزارت جلیلھ مالیھ تطبیقات -
 .ماھوار قطعات ساحوی مرکزی) 22-م(جمع آوری راپور  -
 .بداخل فصول بھ فھرست راپور ھا) 22-م(معاملھ نمودن راپور ھای  -
 .توحید نمودن فھرست راپور ھای بداخل فصول مختلف -
 .افھ خرچی ھاتطبیق تخصیصات با راپور ھای ارسالی قطعات جھت رفع اض -
از چگونگی وضعیت تخصیصات بھ معاونیت عملیاتی و محاسبھ ) 22-م(تطبیبق نمودن راپور عمومی  -

 .ریاست عمومی خزاین وزارت محترم مالیھ
 .باقیات بدفاتر مربوط) 90-م(معاملھ نمودن راپور ھای  -
 .جمع آوری راپور ھای قطعیھ سال تمام قطعات ساحوی مرکزی -
از مجموع مصارفات وزارت امور داخلھ بھ وزارت محترم ) 91-م(ر قطعیھ سال تمام در اخیر ترتیب راپو -

 .مالیھ

  ):و عوایدجات حوالھ (الیحھ وظایف مدیریت 

مدیریت حوالھ و عواید تحت امر ریاست مالی و بودجھ در ارتباط مستقیم با ریاست خزاین وزارت محترم 
باالعموم اسناد حوالھ ھای مصارفات داخلی و خارجی از قبیل مالیھ بوده و کنترول مقدماتی و اجراات 

ضرورت ھای پیشکی، محسوبی ھا، عواید، سفریھ ھا و سایر وجوه قطعی کھ ازطرف ریاست ھای اکمال 
مرکزی وزارت امور داخلھ جھت اکماالت تأمینات مادی و تخنیکی کھ جھت اجرا مواصلت میورزند تحت 

با در نظرداشت تخصیص ) 16-م(قرار گرفتھ و بعد از آن جدول تادیھ فورمھ  کنترول معلوماتی و ھمھ جانبھ
بداخل کود و فصول مربوطھ آن ترتیب و بعد از طی مراحل قانونی آن عنوانی ریاست محترم خزاین وزارت 

  .مالیھ غرض اجرای چک ارسال میدارد کھ وظایف آن قرار ذیل است

 .از خدمات مربوطھ وزارت امور داخلھ، مواصلت مینماید اجرا و محاسبھ نمودن حوالھ ھای پیشکی کھ -
اجرا و محاسبھ نمودن حوالھ ھای سفریھ ھا، جیب خرچ ھا و کرایھ تکت طیاره اشخاصیکھ غرض  -

 .امورات رسمی عازم خارج از کشور میشود
اجرا مدد معاش محصلین نظامی و معاشات آتشھ ھای نظامی و ھمچنان اجرای مصارفات بیمھ، دعوت،  -

 .کرایھ منازل و غیره مصارف آتشھ ھای نظامی مقیم خارج از کشور
اجرای مصارف تداوی آنعده منسوبین وزارت امور داخلھ مطابق نظریھ دکتوران معالج و حکم مقامات  -

 .ذیصالح کھ جھت تداوی خارج از کشور اعزام میشوند
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ای زراعتی، کرایھ منازل، دوکاکین و لیالم ھا، عواید فارم ھ(انتقال عواید بھ حساب واردات دولت مانند  -

 .مربوط وزارت امور داخلھ ترتیب راپور ماھوار قطعی سال تمام و ارسال آن وزارت محترم مالیھ). غیره

 .اجرای مصارفات نقدی بداخل کود و فصول بودجھ منظور شده -

ً واحدھای بودج مطابق صالحیت ھای پولی آمر اعطا اجرای مصارفات نقدی - وی مسولین ھمچنان تماما

 .مالی نزد ریاست مالی و بودجھ مکلفیت دارد

  :امر آن در رابطھ بھ مراحل تداکارتتحت و مدیریت ھای  تسھیالت وظایف ریاست 

  :مدیریت ع پالن وانجینری

مدیریت مذکور در مورد برنامھ سازی و پالنگذاری پروژه ھا استقامت مشخص کاری میباشد کھ  .1

و برآورد تاسیسات تثبیت احتیاج قطعات )اسکیج و نقشھ (تخنیکیوظیفھ ان تھیھ وترتیب اسناد 

وجزوتامھای پولیس ملی را در مرکز و والیات دارا میباشدکھ توسط انجینران فنی صورت میگیرد و 

 .جھت اجراات بعدی بھ مدیریت ع بودجھ ارسال میگردد

 .شفافیت بیشتر باشدمدیریت ع پالن وانجینری خویش را اعیار مینماید کھ دارای وضاحت ھا و .2

درحاالت عاجل پروژه ھای کھ شامل پالن نمیباشد بھ اساس ھدایت مقام محترم وزارت نقشھ و  .3

 .برآورد آن تھیھ و جھت اجراات بعدی بھ مدیرت ع بودجھ ارسال میگردد

مدیریت ع پالن وانجینری نقشھ و مشخصات احجام کاری پروژه ھای ساختمانی را بھ طور مشخص  .4

 .یب مینمایدوشفاف ترت

مدیریت ع پالن وانجینری پیشرفت کار پروژه ھا بطور دایم از طریق انجینران مراقبت کننده خویش  .5

 .اخذ و جھت اجراات بعدی بھ مدیریت ع بودجھ ارسال مینماید

کار پروژه ھای ساختمانی بھ اساس تقاضای شرکت قرارداد مدیریت ع پالن وانجینری بعد از تکمیل  .6

مراقبت و ھدایت مقام ریاست تعمیرات توسط ھیئات موظف پروژه را طبق کننده و تصدیق 

مشخصات قرار داد برآورد ثانی نموده قناعت قطعھ مربوطھ را اخذ وجھت اجراات بعدی وتصفیھ 

 .حساب بھ مدیریت ع بودجھ ارسال مینماید

  :مدیریت ع بودجھ

مدیریت ع بودجھ ھمھ سالھ نیازمندیھای بخش بودجھ عادی درفصول و ابواب مختلف قطعات  .1

وجزوتامھای پولیس جمع اوری و جھت منظوری از طریق مقام محترم وزارت بھ وزارت محترم 
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مالیھ ارسال مینمایند کھ بعد ازمنظوری بودجھ پالن مالی و تدارکاتی با ھمکاری مدیریت 

 .رتیب و بھ ریاست مالی و بودجھ ارسال مینمایدع پالن و انجینری ت

بخش قرارداد مدیریت ع بودجھ وظیفھ دارد تمام اسناد ھای پروژه ھای واصلھ را  .2

مطالعھ ،چک،بررسی و ارزیابی نمده ودر مورد پروسھ ھای کاری و مشخصات 

 .تخنیکی ان برای اجراات بعدی تدقیق ومطالعھ نماید

روژه کھ از طریق مدیریت ع پالن وانجینری فرستاده مدیریت ع بودجھ برآورد ھای پ .3

شده است بعد از قیمت گذاری کھ توسط ھیئات موظف از بازار آزاد صورت میگیرد 

درج شرطنامھ نموده وبعد از ویزه وکنترل جھت طی مراحل قرارداد بھ ریاست محترم 

 .خریداری ارسال مینماید

پروژه ھای ساختمانی را قبل از طی  یت ع بودجھ محرمیت قیمت تخمینی ابتداییمدیر .4

 .مراحل قرار داد حفظ نماید

مدیریت ع بودجھ مطابق احکام قانون تھیھ وتدارکات مسئولیت متعھدین را د رمورد  .5

 .اجرای کار پروژه ھا واضح نموده تعھدات و مسئولیت ھای انھا را درج نماید

  

 :تدارکات شرح پروسھ دورانی عقد قراردادھا مطابق طرزالعمل قانون 

 

قانون تدارکات پالن انفرادی ،پالن مالی بھ وقت وزمانش ازطریق ) 11(طبق ھدایت ماده  - 1 -

 .صنوف خدماتی مرکز ترتیب میدارد

بعدازمنظوری بودجھ پیشنھاد اکمال عینیات طرف نیازخویش را با آمراعطادرجھ  اول  - 2 -

 .تقدیم نموده بعد ازحصول ھدایت 

 .را بھ اساس پالن مالی ریاست محترم مالی وبودجھ ترتیب میداردپالن انفرادی مربوط  - 3 -

مراحل تدارکاتی قبل ازمنظوری بودجھ تخصیص پالن تدارکاتی ) 12(طبق مفاد ماده  - 4 -

 وتثبیت احتیاج آغاز شده نمیتواند شعبات نیازمند بعد ازحصول اطمینان درمورد اسناد ابتدائی 
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