عملياتي الرښود معياري ميتود
د جنسي محاسبې څانګه
"د مالونو )توکو( او جنسونو تخنيکي او فزيکي معاينه او پلټنه"

د ټاکنو خپلواک کميسيون
مالي مرسته کوونکی )(UNDP
 ١٣٩۴ه ش  ٢٠١۶ /م
ترتيب کوونکي(BDO- Jordan & SH) :

1

د خپرٻدو نٻټه

مارچ / 2016حوت 1394

خپروونکی

د ټاکنو خپلواک کميسيون

مسلسله شميره

AM-01

څانګه

د جنسي محاسبې مديريت

پلي کوونکی

د جنسي محاسبې مديريت جنسي معتمد د تحويلخانو د
ارزونې پالوی

د پاڼو شمٻر

د تجديد شمٻره او
نٻټه

14

نوی

د بيا کتنې صالحيت
السليک  /ټاپه

لنډٻزونه

Abbreviations
National Competitive Bidding

ملي رقابتی

 NCB:
دواطلبي

Director General

 DG:

Chief Executive Officer

 CEO:

د افغانستان د ټاکنو خپلواک کميسيون Independent Election Commission of Afghanistan

 IEC:

Standard Operating Procedures

 SOPs:

Government of Islamic Republic of Afghanistan

 GoIRA:

د ماليې او عامه مصارفو د مديريت Public Finance and Expenditure Management Law

 PFEML:

لوی ريئس
اجرائيوي امر

معياري عملياتي کړنالرې
د افغانستان اسالمي جمھوري دولت

قانون
Request for Quotation

 RFQ:

International Competitive Bidding

 ICB:

Bill of Quantity

 BOQ:

د تدارکاتو لوې مديريت

General Procurement Manager

 GPM:

د جنسي محاسبې مدير

General Stock Manager

 GSM:

Stock Keeper

 SK:

د بيې اخستنې غوښتنليک
نړيوال رقابتي داوطلبي
د کار د اندازې بل

جنسي معتمد )جنسي تحويلدار(
2

 IC:

Inspection Committee

 SFP:

Supplier Focal Point “Authorized”

 GS:

Gate Security

د دروازې ساتونکي

 WF:

Workers (Workforce/ Labors)

خدماتي کارکونکي

 ID:

Individual Departments

 In. Co:

Inventory Committee

 P. Co:

Procurement Committee

 PP:

Procurement Plan

 PO:

Purchase Order

 SL:

Supply list

 PI:

Purchase Invoice

 I.Ch:

Inspection Checklist for receiving of supplies

د معاينې پالوی
د قراردادي صالحيت لرونکی استازی

(نورې څانګې )ډ يپارتمنټونه
د موجودۍ پالوی
د تدارکاتو کميټه
تدارکاتې پالن
د پيرلو )خريدارۍ( امر
د جنسونو لست
د پيرلو بل

3

د معاينې د پالوي چيک لست

 .1پٻژندنه:
د معاينې پالوی لږ تر لږه د اردارې د درې اړخيزه پالوي څخه تشکيل شوی وي ،چې د اجناسو او اموالو د تحويلۍ او
سپارنې د کړنو د کمي او کيفي پلټنې او څارنې په موخه د افغانستان د تدارکاتو د قانون په رڼا کې د اعطاء د امر لخوا معرفي
او ګمارل کيړي.


اداره د تدارکاتو د کمي او کيفي کړنو يا د اجناسو او توکو د تحويلۍ د ډاډ تر السه کولو په موخه د معاينې پالوی ګماري.



اداره يا د تدارکاتو د قرارداد په پروسه کې ښکٻل ټول کارکونکي اړ دي چې د اجناسو د چمتوکولو او السته راوړلو ،خدماتو
او ساختماني کارونو څخه د تړون )قرارداد( د شرايطو مطابق تصديق وکړي .د نه سمون په صورت کې اداره يا مسئول کس
)پالوی( لوړ پوړو چارواکو د راپور ورکولو مسئوليت لري.



اداره کوالی شي د معاينې د ترسره کولو په موخه ځانګړی تخنيکي پالوی د ضرورت پرمھال د قرارداد د معاينې او د کړنو د
منلو لپاره وګماري.

.2

موخه:
د دی کړنالرې عمده او اساسي موخه د جنسي محاسبې د مديريت د کارکونکو د کړنو او تخنيکي معاينې د پالوي د غړو د
کړنو په ښه او راڼه توګه د کړنالرو پلي کول ،د جنسونو او توکو د تحويلۍ پر مھال د تخنيکي ځانګرتياو مطابق ،چی مخکې
له مخکې د تړون )قرارداد( په اسنادو کې ټاکل شوی دی ،د ډاډ ترالسه کولو په اړه دی.

 .3مقاصد:
-

د پيشنھاد شوي توکو )اقالمو( د تعداد تطبيقول د تحويل شويو توکو سره.

-

د ويجاړ )وران( شويو يا مات شويو توکو معاينه او پلټنه.

-

د فعاليت او کارونې تخنيکي معاينه

-

د جنسونو د تړلو )بسته بندی( د طرزالعمل څخه ډاډ ترالسه کول او د کارونې )استعمال( د طريقې تائيدول.

-

د ھر يو جنس ارزونه د ھغه جنس د اندازه کولو د واحد مطابق.

-

د ټولو اسنادو د موجودۍ ارزونه او د تحويلۍ منل )قبلول(.

-

د بسته بنديو ارزول چې په سمه توګه شوي وي او يا په خپل حالت کې وي )مات او زيانمن( شوي نه وي.

-

د مصرفي )مصرف کٻدونکو( توکو ارزول چې په ښه حالت کې وي او د پای نٻټه يې نه وي تٻره شوي.

-

د معاينې پالوی د معاينې پر محال بايد درې شيان په نظر کې ونيسي )د جنس فزيکي حالت ،د جنس رساله يا الرښود او د
جنس فزيکي شمٻرنه(.

 .4د مالونو او جنسونو د معاينې ميتودونه او طريقې
 .4.1د )رقم وار( توکو معاينه :ھر يو جنس د ټاکلي ځانګړتياوو او معيارونو مطابق معاينه او ارزول ګيږي.
 .4.2د نښې )نمونې( د ورته والي معاينه :نښه اخستنه عبارت دی د نښې تطبيقول د ھغه شمٻر توکو سره ،چې د کارونې له نظره
 ١٠٪سره يو شان وي .د نښې اخيستنې طريقه په دوه ډوله وي.

 .5دندې ،مسئوليتونه او معياري طريقې د مالونو او جنسونو د معاينې او پلټنې په مختلفو پړاونو )مرحلو( کې
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دندې

د لنډ او روښانه ځانکړتياوو
برابرول چې په مارکيټ کې

منظوروو نکی

صالحيت لرونکی
آمر

موجود وي

اړونده چارواکې )مسئولين(

ټولی څانګې /واحدونه

د تحويلخانې غوښتن پاڼه )فورم(
) ف س (٩

د اسنادو برابرول او د خريدارۍ

صالحيت لرونکی

د تدارکاتو مديريت او د خريدارۍ

ترسره کول

آمر

پالوی

صالحيت لرونکی

د جنسي محاسبې مديريت او

آمر

جنسي معتمد

د جنسونو ترالسه کول او رسيد

معياري شاخصونه

فزيکي او تخنيکي معاينه او

صالحيت لرونکی

پلټنه

آمر

د معاينی پالوۍ

د قرارداد يا خريدارۍ اسناد

د رسيد راپور پاڼه )فورم( او د
خريدارۍ امر

د خريدارۍ د بل تصديقول د
معاينې د پالوي لخوا

 .6د معاينې د پالوي د دندو اليحه
د معاينې د پالوي اساسي رول ،ادارې ته د تحويل شويو مالونو او توکو د خريدارۍ د ځانګرتياوو او قرارداد سره سم پلټنه او معاينه
ده .ځيني اړتياوې يا خريدارۍ دې ته ضرورت لري ،چې د جنس تخنيکي کيفيت د کارپوه )متخصص( کسانو لخوا معاينه او وپلټل شي.
-

د تحويلۍ او خريدارۍ تائيد او تصديقول د تدارکاتو د نقشې او ځانګړتياوو مطابق.

-

د پيرل شويو توکو د نښو )نمونو( تطبيقول د ھغو توکو سره چې مخکې ھم تحويل شوي وي او د ځينې توکو سمپل اخيستل د
له مخکې ټاکل شويو نښو مطابق.

-

نښه اخستنه بايد وښايي چې پٻرل شوي توکي د قرارداد د ټاکل شويو شرايطو او معيارونو سره سم دي او سپارل شوي توکي
د توليد د تخنيکي ځانګړتياوو سره سمون لري او د منلو وړ وي.

-

قانوني کړنې او د سند برابرول دا وښايي چې د مالونه او توکو خريداري د قرارداد د شرايطو او اړتياوو سره سمه ترسره
شوې ده.

-

د ارزونې او پلټنې )تخنيکي معاينې( او د جنسي محاسبې د مديريت د نښې اخستنې د مراحلو د بشپړٻدلو څخه وروسته بايد د
معاينې د پالوي ،د سند کاپي د رسمي مکتوب سره يوځای د شرکت استازي ته وسپارل شي او دا څرګنده کړي ،چی سپارل
شوي توکي د ادارې د پالوي د منلو وړ ،تائيد او قبول دي.

-

په دواړو ،يعنې د منلو او نه منلو په حال کې ،د معاينې پالوی بايد د خپلې پلټنې او ارزونې سند دوه کاپي برابر او ھم يې
قراردادي يا اکمالونکي او ھم د جنسي محاسبې مديريت يا تحويلخانې ته تسليم کړي.

 .7د معاينې د پالوي تشکيل
په داسی حال کې چې د قرارداد حجم توجيه شوی وي ،د معاينې او ترالسه کوونکي پالوي د آعطا د امر لخوا چه لږ تر لږه د درې تنو
څخه تشکيل او الندې کسان پکې شامل وي ،ګمارل کيږي:
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-

يو تن استازی د تدارکاتو د څانګې څخه

-

يو تن د تحويلخانې څخه يا د جنسي محاسبې او تحويلخانې مديريت بل غړی

-

يو تن استازی د استعمالوونکي بنسټ لخوا ،په داسی حال کې ،چې توکي د يو ځانګړې څانګې يا واحد لپاره پٻرل شوي وي.
د معاينې د پالوي تشکيالتي جوړښت

د کميټې مشر
مھم )کليدی( غړي
د ادارې يا د خدماتو څانګې

کليدي غړی

مرستيال )کومکي( غړی

د کارونکي/غوښتونکي څانګې څخه

د تحويلخانې يا جنسي محاسبې د څانګې
څخه

 .8کليدي دندې او مسئوليتونه د مالونو او جنسونو د فزيکي او تخنيکي معاينې او سپارلو )تحويلۍ( پر مھال

 .8.1د قراردادي اکمالوونکي رول
د مالونو ،جنسونو او تجھيزاتو تحويلي بايد د قراردادي يا توليد کوونکي لخوا د الندې مواردو په نظر کې نيولو سره ترسره شي.
-

تحويلي دي د قرارداد او خريدارۍ د شرايطو ،څرنګوالی او ځانګړتياوو مطابق چي مخکې له مخکې ټاکل شوې ده ،ترسره
شي.

-

د ټاکلي وخت او ضرب العجل مطابق چي مخکې له مخکې د خريدارۍ په سند کي يي يادونه شوي ده ،سيمې ته انتقال شي.

-

که چيرې تحويلي په ټاکلي وخت او معياد کې ترسره نشي ،قراردادي ،اکمالوونکی يا توليد کونکی مکلف دی ،چی د ځنډ
)تاخير( جريمه پرې کړي.

-

کله چې د ځنډ د جريمې د سلنې )فيصدۍ( مجموعه ،اعظمي حد لس سلنې ) (١٠٪ته ورسٻږي ،تدارکاتي اداره کوالی شي
قرارداد له مينځه يوسي.

-

د تحويلۍ وخت کٻدای شي د الندې مواردو په سبب وغځول شي:

 .1ناڅاپه حالتونه
 .2نه اټکل کٻدونکي پيښې
 .3د قراردادي يا اکمالونکي د کنترول نه وتي حالتونه
 .4د ترسره شوې خريدارۍ د پروسې په نسبت ځنډ
-

قراردادي مکلف دی ،چي ھر ډول زيانونه او تشې ،چې په اټکلی حاالتو کې رامينځ ته کٻږي ،په خپل مصرف حل کړي.

-

ھر ډول لګښت چي د څارنې او نظارت يا فزيکي او تخنيکي معاينې پر مھال په ساحه کې ضرورت وي ،د قراردادي او
اکمالوونکي په غاړه دی.

-

قراردادي او اداره مکلف دي ،چي ھر يو په خپل لګښت خپل کارکونکي د پلټنې او تخنيکي معاينې لپاره سيمې ته ولٻږي.

.8.2

د جنسي محاسبې د مدير او جنسي معتمد رول:

د جنسي محاسبې د مديريت مسئولين مکلف دي ،چې ھر ډول تحويلي د ټاکل شويو تخنيکي شرايطو او ځانګړتياوو مطابق ترسره
کړي.
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د



د تدارکاتو د قرارداد سند بايد د تدارکاتي ادارې حقوق او صالحيتونه د پلټنې او نظارت پر بنسټ د قراردادي کړنې واضحه
کړي.



ټول توکي چې معاينه او پلټل کٻږي ،بايد جنسي مسئولينو ته ھم د منلو وړ وي.



پورته موضوع د تحويلۍ او سپارښتنې د رسيد په سند کې بايد السليک او وسپارل شي.



د مالونو او جنسونو او د ھغوی د اسنادو موقتي ساتل او ذخيره کول د تحويلۍ پر مھال.



د مالونو او جنسونو تحويلي دې د فزيکي او تخنيکي پلټنې او معاينې لپاره چمتو شي.



د مالونو او جنسونو د تحويلۍ د جريان راپور جوړول صالحيت لرونکې آمر ته د معاينې د ھيئت د معرفي کولو په موخه.



جنسي مامور او اړوند معتمد دې د تحويلۍ سند يا راپور د خريدارۍ د سند سره يوځای د معاينې د پالوي غړو ته تسليم
کړي.

 .8.3د معاينې د پالوي رول
د معاينې د پالوي اساسي رول ،ادارې ته د سپارل شويو مالونو او توکو تخنيکي معاينه او پلټنه د خريدارۍ يا قرارداد د
ځانګړتياوو سره سم ده .ځينې اړتياووې يا خريدارۍ دې ته ضرورت لري چي د جنس تخنيکي کيفيت د کارپوه کسانو لخوا معاينه
او وپلټل شي.
-

د تحويلۍ او خريدارۍ تائيد او تصديقول د تدارکاتو د ځانګرتياوو او نقشې سره سم.

-

د پيرل شويو توکو د نښو تطبيقول د ھغو توکو سره ،چې مخکې ھم تحويل شوي وي او د ځينې توکو سمپل اخستنه له مخکې
ټاکل شويو نښو مطابق.

-

نښه اخستنه بايد وښيي چي پٻرل شوي توکي د قرارداد د ټاکل شويو شرايطو او معيارونو سره سم دي او تحويل شوي توکي
د توليد د تخنيکي ځانګړتياوو سره سمون لري او د منلو وړ وي.

-

قانوني کړنې او د سند برابرول تر څو وښيي ،چي د مالونه او توکو خريداري د قرارداد د شرايطو او اړتياوو سره سم ترسره
شوې ده.

-

د ارزونې او پلټنې )تخنيکي معاينې( او د جنسي محاسبې د مديريت د نښې اخستلو د پړاونو د بشپړٻدلو څخه وروسته بايد د
معاينې د پالوي د سند کاپي د رسمي مکتوب سره يوځای د شرکت استازي ته وسپارل شي او څرګنده کړي ،چې سپارل شوي
توکي د ادارې د پالوي د منلو وړ ،تائيد او قبول دي.

-

په دواړو ،يعنې د نه منلو او منلو په صورت کې ،د معاينې پالوی بايد د خپلې پلټنې او ارزونې سند دوه کاپۍ برابرې او ھم
يې قراردادي يا اکمالونکي او ھم د جنسي محاسبې مديريت يا تحويلخانې ته تسليم کړي.
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 .9د تحويلۍ پر مھال د مالونو او جنسونو د فزيکي او تخنيکي معاينې اساسات او پړاونه

پړاونه او قدمې

کتنې

کړنالرې او طريقې

لومړی پړاو :د مالونو او

 .1کله چې ادارې ته تحويلي کٻږي ،اکثر ْا د انتقال وسيلې )ګاډي( چې -

جنسونو ترالسه کول او

مالونو او جنسونه انتقالوي د درٻيم کس وي ،نو الزمه ګڼل کٻږي

تحويلخانې کارکونکي د موټر

تحويلي

چې د ډريور جزيات او ځانګړتياووې )د تابعيت تذکره او يو

د خالي کولو پر وخت بايد

تصوير( او د موټړ مشخصات د شرکت او يا قراردادي د با

الس وھنه )مداخله( ونکړي.

صالحيته استازي لخوا ادارې سره شريک شيچې د ټاکنو د خپلواک

تر څو د انبارولو پورې

کميسيون دراوزې ته د رسٻدلو پر مھال په اسانۍ وپٻژندل شي او

مسئوليت ترسره شي.

د ادارې د امنيتي مسئولينو سره ھمغږي را مينځته شي.
 .2وروسته موضوع د اړوندې څانګې )د تدارکاتو مديريت( سره
شريک او مالحظه کٻږي تر څو د تحويلۍ بھير تنظيم او پالن شوی
وي ،پرته له دې که چٻرې معلومات غلط وي او ادارې پوری اړه
ونلري ،د انتقال وسيله )موټر( به بٻرته وګرځول شي او د ابھام او
پيچلتيا په حالت کې به کسان ونٻول شي او امنيتي ارګانونو ته به
وسپارل شي.
 .3د تحويلۍ د بھير د تائيد څخه وروسته د انتقال وسيله )موټر( د
امنيتي مسئولينو لخوا کنترول او څارل کٻږي او د تدراکاتو د
څانګې کارکونکي موټر د ډيپو يا ګدام په لور بيايي او موټر خالي
کوي.
د اسنادونو تطبيق او ارزونه.
 .4د تحويلۍ توکي په يوه مناسب ځای کې چې مخکې له مخکې ټاکل
شوي وي د چيک او فزيکي معاينه لپاره ،د شرکت د استازي په
شتون )موجوديت( کې د کارکونکو لخوا تخليه او ځای په ځای
کٻږي.
 .5کله چې د توکو د تحويلۍ د تخليې بھير ترسره شو ،د معاينې
پالوی د مسئولينو )د تدارکاتو لوی مدير ،د جنسي محاسبې مدير
او د شرکت باصالحيته استازي( سره ليدنه )مالقات( کوي او د
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د

جنسي

محاسبې

او

تحويلۍ اسناد ،چې الندې مطالب پکې شامل دي ،نظارت او ارزوي.

دوھم پړاو :د مالونو او
جنسونو د تحويلۍ فزيکي
معاينه او ارزونه

-

د خريدارۍ د امر سند

-

د خريدارۍ يا قرارداد اوراق او اسناد

-

د خريدارۍ سند يا بل

-

مله )ضميمه شوي( اسناد او د اړتيا پر مھال )ګواھي پاڼه(

 -1د معاينې ټاکل شوی پالوی د ادارې دخدمتونو د مديريت په مرسته د
-

کميټې د غړو سره يو ځای کٻږي او خپل فزيکي ارزونه او نظارت

د معاينې د پالوي غړي د
اعطاء د امر لخوا ټاکل

پيلوي.

ګيږي ،چي زياتره دغه کسان

 -2کله چې قراردادي يا ژمنه کوونکی ،تحويلي د اداری سيمې ته

لکه )د اداري مديريت

ورسوي ،د خپل شرکت اصلي بل چې د تحويلۍ قيمت او

استازی ،د تحويلخانو

ځانګړتياووې پکې شاملې وي ،د خدمتونو مديريت ته تسليم کړي ،د

استازی يا د جنسي محاسبې

خدمتونو مديريت ياد بل د ورستيو کړنو )اجراتو( لپاره د اداري لوی

مديريت او يو تن د تقاضا

مديريت ته استوي ،چې د تخنيکي او فزيکې معاينې پالوي ته يې

کوونکي څانګې استازی،

راجع کړي.

کارکونکې مرجع يا تخنکي

 -3د مالونو او توکو د تحويلۍ پر مھال د ادارې د ننه د معاينې د پالوي

کس( پکې شامل وي.

د ټولو غړو شتون الزمي او ضروري دی او د معاينې د پالوي د
يوه غړي په نه شتون کې ،تحويل شويي توکې په بل ځای کې په

-

ھغه توکې چې د کوالټي

احتياطي ډول ذخيره کٻږي او د ساتلو مسئوليت يې د تدارکاتو او

کنټرول يا کيفيت سند نلري

تحويلخانې مسئولين ،په غاړه نه اخلي.

بايد په يوه مناسب ځای کې
قرنطين شي.

 -4وروسته ټول تحويل شوي توکې د شرکت د استازي يا قراردادي په
مخ کې له نږدې نه له فزيکي او تخنيکي نظره کتل کٻږي ،چې ھر
ډول نقصان ،نيمګرتياووې او يا د جنسونو ځانګړتياوو نه په نظر
کې نٻول )مغايرت( د خريدارۍ د سند مطابق توپٻر شي او د معاينې
پالوی د تحويلۍ بھير تائيد او د تحويلۍ د سند )د پلورونکي بل( پر
مخ يې بيان کړي .ھغه توکي ،چې د خريدارۍ د سند يا قرارداد د

-

د مالونو او جنسونو د کيفيت

ځانګړتياوو او جزئياتو سره ورته والی ونلري او يا نا مناسبه

د تائيد او تصديق فيس او

کيفيت ولري مسترديږی او بی له ځنډه د شرکت مسئول ته سپارل

لګښت بايد د پلورونکي يا

کٻږي.

قراردادي لخوا ورکړل شي.

 -5ھغه توکي چې د کيفت سند او يا ګواھي پاڼې ته اړتيا ولري او
ضروري وي او د جنسونو د تحويلۍ پر مھال شتون ونلري ،تحويل

-

تحويلۍ د بھير ځنډ )تاخير(

شوي جنسونه اخيستل کٻږي او په مناسب ځای کې په احتياط ذخيره

بايد نوټ )وليکل( شي ،چې

کٻږي ترڅو اسناد يې بشپړ شي او ياد جنسونه د ويشلو )توزيع( او

د ځنډ جريمه د ھغه پر

کارونې وړ نه وي .د بٻلګی په توګه )پوډري شيدې ،غوړي ،معدني
اوبه ،دواګانې ،البراتواري مواد ،او تيل يا د سونګ مواد(.
 -6د تدارکاتو قانون د جنسونو د کيفيت د اسنادو د بشپړولو لپاره ۴٠
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د مالونو او جنسونو د

اساس پلي شي.
-

ورځې موده ټاکلې ده ،چې دغه وخت د شرکت يا قراردادي لپاره
قيدٻږي ،چې اسناد له ټاکل شوې مودې څخه وړاندې ادارې ته
تسليم او خپل مسئوليت پر ځای کړي.
 -7ھغه توکي چې د کيفيت د کنترول سند ولري او دغه اسناد ادارې ته
تسليم شوي وي ،ياد اسناد د تائيد او تصديق لپاره اړونده ادارو ته:
د بٻلګی په توګه )معدني اوبه او تيل( د افغانستان د نورم او ستندرد
ملي ادارې ته او خوراکي مواد لکه ) غوړي ،پوډري شيدې،
دواګانې ،البراتواري مواد او داسې نور( د صحت عامې وزارت ته
لٻږل کٻږي.
 -8کله چې د تحويلۍ بھير بشپړ او د معاينې د پالوي لخوا مالحظه او
تائيد شي ،د تحويلۍ اسناد د جنسي محاسبې مديريت ته سپارل کٻږي
او د پلورونکي بل د تحويلۍ او خريدارۍ د سند د ځانګړتياوو او د
جنسونو د ځانګړتياوو پر بنسټ د پالوي لخوا تشريح کٻږي او د
ورستيو اجراتو لپاره اړونده څانګې ته راجع کٻږي ،چې ھغه اجرات
چې په نظر کې نيول شوي دي ،ترسره شي.
 -9د تحويلۍ سند يا اوراق په دوه اصلي کاپيو کې چي د معاينې د پالوي
لخوا تائيد او منظور شوي وي ترتيب او د تشريح د پالوي لخوا په
سمه توګه کتل شوي وي ،او بيا اروزل شوي وي او ډاډ تر السه
کړي ،چې د توکو تحويلي د ريښتني اندازې )مقدار( د سند مطابق
ادارې ته سپارل شوي دي .د دغو اسنادو يوه اصله کاپي د جنسي
محاسبې څانګې ته او بله يې د شرکت استازي ته سپارل کٻږي.
 -10ھمدارنګه د تحويل شوو جنسونو د سند يا اوراقو اصله کاپي ،چې د
پالوي لخوا تشريح ،السليک او په نښه شوې ده ،د جنسي محاسبې
مديريت ته د ورستيو اجراتو په موخه لٻږل کٻږي.
 -11ھرکله چې د شرکت استازي خپل مسئوليت تر سره او رفع کړ،
کوالی شي ادره ترک کړي.
دريم پړاو :انبار او
ذخيره کول )د جنسي
محاسبې د مديريت او
تحويلخانو مسئولينو ته
تسليمي(

 -1ھر کله چې د تحويل شوو توکو فزيکي او تخنيکي ارزونه او څارنه

-

)ام  ٧فورم( د ترتيبولو څخه

سرته ورسٻده ،د تخنيکي او فزيکي معاينې پالوی بايد د مالونو او

وړاندې ،بايد ټول توکي ،چې

جنسونو د تحويلۍ اسناد برابر او تنظيم کړي او پرته له کومې

د خريدارۍ په بل کې درج

ستونزې دې د جنسی محاسبې مديريت ته وسپاري.

دي ،ادارې ته په رسمي

 -2وروسته دی تحويل شوي توکې د فريکي او تخنيکي معاينې د

توګه وسپارل شي ،غير له

ارزونې او څارنې له ځايه د ټاکنو د خپلواک کميسيون ډيپو يا

دی ھر ډول اجرات د جنسي

تحويلخانې ته انتقال او په مناسب ځای کې ځای پر ځای شي.

تحويلخانو د الرښود پر

 -3د جنسي محاسبې مديريت دی د تحويل شويو توکو په ګدام کې د
ذخيره کولو څخه وروسته ،د رسيداتو د راپور فورم )د ام  ٧فورم(
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د رسيد د راپور د فورم يا د

خالف دي.
-

د ماليې وزارت کنټرولر د

ترتيب او ډک کړي ،چې د دغو ځانګړتياوو لکه ) د جنس نوم،

تحويل شوو توکو قيمت او

مشخصات ،د اندازه کولو واحد ،د ھر يو جنس بيه او مجموعي بيه،

اندازه )مقدار( په خورا دقيقه

د تحويلۍ نٻټه ،د پلورونکي يا شرکت نوم ،د تحويلۍ ځای او د

توګه ارزوي او ھمدارنګه د

خريدارۍ د سند شمٻره( لرونکي وي او د رسيداتو د راپور فورم د

خريدارۍ بل ته د رسيد د

جنسي محاسبې د مدير او جنسي معتمد لخوا تصديق کٻږي.

راپور د فورم سره مطابقت

 -4وروسته ،فورم د معاينې د پالوي لخوا تشريح او مالحظه کٻږي.
 -5د جنسي محاسبې مديريت وروسته د يوه رسمي مکتوب په اساس د
رسيداتو د راپور فورم د خريدارۍ د بل سره يوځای د ماليې وزارت
استازي ته چي د ياد وزارت د کنټرولر په توګه د ټاکنو په خپلواک
کميسيون کې دنده ترسره کوي ،د اويز او کنترول لپاره لٻږي.
 -6د ماليې وزارت د کنترول لخوا د رسيداتو د راپور د فورم ،د اويز او
کنټرول نه وروسته ،د رسيداتو د راپور فورم د خريدارۍ د بل سره
يو ځای د جنسي محاسبې مديريت ته د تحويل شويو توکو د حوالې د
اجرا کولو په موخه لٻږل کٻږي او کاپي يې د جنسي محاسبې په
مديريت کې د ورستيو تحويليو د تطبيق لپاره چي په مياشتني او
ربعوار ډول تر سره کٻږي ،په اړونده دوسيه کې ځای پر ځای او
ساتل کٻږي.
 -7د جنسي محاسبې مديريت غړي وروسته له تحويلۍ ،د اسنادو يا د
رسيد د راپور د فورم په اساس ،د ذخيرې او ثبت کارت ) Bin
 (Cardجوړوي ،چي دغه دوه کارتونه د ډيپو شته )موجوده(
بٻالنس او د ډيپو مصرف ښيي.
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ورکوي ،تر څو ھيڅ ډول
نقصان او قلم خورده ګي
ونلري.

د مالونو او جنسونو د تحولې د فزيکې او تخنيکې ارزونۍ د معاينې د پالوي چيک لست
ترالسه

شم

پوښتنپاڼه

يره

شاخصونه

کونې
ھو

کتنې

نه

آيا د خريدارۍ د امر سند د تدارکاتو د مدير لخوا په رسمي توګه
١

په دوسيه کې د سند لٻدنه

قرادادي يا پلورونکي ته لٻږل شوی؟
آيا د خريدارۍ د امر صدور  ١۴ورځنۍ ټاکلې موده د جنس د تحويلۍ

٢

په دوسيه کې د سند لٻدنه

لپاره بشپړه کړيده؟
آيا د قرارداد يا خريدارۍ اسناد او اوراق د تحويلۍ پر مھال ضميمه

٣
۴

په دوسيه کې د سند لٻدنه

شوي دي؟

په دوسيه کې د سند لٻدنه

آيا د پلورونکي اصلي بل موجود دی؟
پداسې حال کې چې تحويلي د مرستې په توګه وي ،آيا د مرسته

۵

کوونکي رسمي اسناد ادارې ته سپارل شوي دي؟

په دوسيه کې د سند لٻدنه

آيا د مالونو او جنسونو د تحويلۍ بھير د څانګې د آمر يا د اعطا د آمر
په دوسيه کې د سند لٻدنه

۶

لخوا منظور شوي دي؟

٧

آيا جنسي معتمد د مالونو او جنسونو د تحويلۍ او انتقال څخه خبر دی؟

تجويلۍ له بھير څخه

آيا د مالونو او جنسونو د کوالټي کنټرول سند يا د کٻفيت ګواھينامه

د جنس د ځانکړتياوو او

موجود دی؟ )په داسې حال کې چې د پلي کٻدلو وړ وي(

توليد کتنه

آيا تحويل شوي توکې د کارولو لپاره کافی وخت )د انقضاء اوږده نٻټه(

د اوږدې نٻټې د لرلو څخه

د جنسي معتمد اظھار د

٨
٩

لري؟ )په داسې حال کې چې د پلي کٻدلو وړ وي(

کتنه او ډاډ ترالسه کول
د بل او جنس سره ورته

١٠
١١

آيا په بل کې د تحويل شوو توکو ځانګړتياووې د جنس مطابق دي؟
آيا تحويل شوي توکې زيانم او ويجاړ شويدي؟

والی
فزيکي معاينه او ارزونه

آيا ھغه توکې چي په فزيکي ډول زيانمن شوي دي او يا د تحويلې
١٢

پرمھال وران شوي وي پلورونکي ته مسترد شوي دي؟

د مستردۍ د سند شتون

آيا ھغه توکې چې ګواھينامه يې د تحويلۍ پرمھال شتون نلري ،په بل
١٣

مناسب ځای کې په احتياطی ډول ذخيره شويدي؟

په احتياطي ډول ذخيره کول

آيا تحويل شوي توکې د کميت او کٻفيت په يادونې سره ياداشت او
١۴
١۵

توضيح شوي دي؟

د سند شتون په دوسيه کې

آيا جنسی معتمد ټول اسناد ترالسه او السليک کړي دی او توکې يې

د جنسي معتمد د السليک او
تسليمۍ اخيستل

ډيپو ته انتقال کړي دي؟

مجموعه
د معاينې د پالوي پٻژندنه او السليک
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)ھو اونه(

 .10منابع او ماخذونه:

‐

د جنسي تحويلخانو تعليمنامه ،د چاپ کال  ،١٣۴۶خپرونکی :د افغانستان د وخت دولت

‐

د تدارکاتو قانون او کړنالره ،د چاپ کال  ،١٣٨٨خپرونکی :د افغانستان اسالمي جمھوريت د ماليې وزارت

‐

د نقدي محاسبې تعليمنامه ،د چاپ کال  ،١٣٩٠خپرونکی :د افغانستان اسالمي جمھوريت د ماليې وزارت

‐

د ملګرو ملتونو د تدارکات د الرښود رساله ،د چاپ کال  ،١٣٩١خپرونکی :د  IAPWGاداره

‐

د جنسي تحويلخانو د تنظيم د معياري کړنالرې پٻژندنه ،د چاپ کال  ،١٣٩۴د کاردان پوھنتو د ماسټرئ د دورې مونوګراف ،کابل
افغانستان
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