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 مقدمه

ز تخلفات ساختمانی در ساحات پالنی وغیر  در کابل انکشاف شهر ومعیاری ساختن امورات ساختمانیبرای  وجلوگیری ا

ز ساختمان کنترول پالنی اید ا  کنترولجاده ها و تعمیرات موجود نظارت و ها، و مراقبت ساختمان دارایی اهمیت بوده و ب

مور ساختمانی در شهر سبب میگردد تا ساختمان ها و تعمیرات به شکل آاز  مؤثربه عمل آید. عدم نظارت و کنترول 

 خودسر و به شکل غیر معیاری ایجاد گردد.

ت از ساختمان ها ویا عدم مراقب سفانه نسبت نبود یک طرزالعمل مشخص برای نظارت، کنترول وأمت طی سالهای گذشته

ساختمان ها و تعمیرات به شکل خودسر، بی کیفیت، غیر مصؤن  اکثریتتطبیق قوانین و طرزالعمل ها سبب گردیده تا 

لی کابل و واحدهای ذیربط نسبت دالیل مختلف بشمول نبود یک برنامه مشخص، سهل  ایجاد گردد. شاروا و غیر معیاری 

به قوانین و مقررات نتوانسته از احیاء و اعمار ساختمان ها و تعمیرات غیر معیاری انگاری مسوولین و عدم پابندی 

 جلوگیری نماید.

 

و مراقبت از اعمار ساختمان  کنترولو افزایش روز افزون ساختمان های غیر معیاری در شهر کابل و عدم  موضوعبنابر اهمیت اداره عالی تفتیش  

اساسی و ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری  کنترولاجراآت ریاست صمیم اتخاذ نمود تا ت ها بصورت مطلوب توسط واحدهای ذیربط

را تحت پوشش  139۷الی  139۵را از دید تفتیش عملکرد مورد بازرسی قرار دهد. این تفتیش فعالیت ها و اجراآت سال های  شاروالی کابل

لی ارش فعزدر گ شدبا ل و مراقبت از ساختمان ها و تعمیرات میوکنترهای یت پروسه مؤثر، نظارتقرار داده و تمرکز اساسی آن روی سیستم 

 روی آن تمرکز صورت گرفته است.

 خالصه یافته های تفتیش

چنین نتیجه گیری می  139۷الی  139۴طی سالهای  ل ساختمان های اساسی و تطبیق پالن های شهریواز تفتیش اجراآت ریاست کنتر

ساختمانی ها طرح نگردیده و از اعمار  کنترولپالن های منظم برای نظارت و . وده و شفافیت در آن وجود نداردعملکرد اداره ضعیف ب گردد که

 ،به شکل غیر معیاری در شهر کابل ساختمان ها و تعمیرات اکثریت  از اثر ضعف اجراآت اداره  .نگرفته استصورت  مؤثرساختمان ها کنترول 

یافته ها و کاستی ها متوجه  مشاهده عینی. مفتشین در جریان بررسی به اساس مالحظه اسناد و تگردیده اس اعماربی کیفیت و خودسر 

 :بخش دوم گزارش ارائه گردیده است یافته و تفصیل آن درانعکاس گردیده که قرار ذیل به شکل فشرده 

ساختمانهای اساسی و طرح و تطبیق ریاست کنترول عدم موجودیت پالن نظارتی جامع و منظم برای جلوگیری تخلفات ساختمانی:  -1

پالن های شهری پالن نظارتی جامع و منظم به منظور جلوگیری ازتخلفات ساختمانی در زمان معین آن ترتیب ننموده اند. ضمناً  

ن امشخص در زمینه جلوگیری از اعمار ساختم و میکانیزم ل ساختمان ها و طرح و تطبیق پالن های شهری فاقد پالیسیوریاست کنتر

 میباشد.  در شهر کابل های غیر معیاری

در جریان بررسی به مالحظه رسید که : افزایش تخلفات امور ساختمانی در سال های اخیر نسبت به سال های گذشته در شهر کابل -2

نین ،  که چنظارت افزایش را نشان میدهدگراف تخلفات امور ساختمانی در شهر کابل در تناسب به سال های قبل با وجود کنترول و 

یت و کارایی سیستم نظارت و کنترول مؤثربوده و عدم عمل نشان دهنده ضعف مسوولین در قبال نظارت و کنترول امور ساختمانی 

 اداره را نشان میدهد.

: یافته ها نشان میدهد که بین ریاست کنترول ساختمان های اساسی و ریاست طرح و تطبیق پالن های شهریعدم هماهنگی  -3

و ریاست کنترول  پالن های شهری در قسمت ثبت مجوز های امور ساختمانی بین ریاست طرح وتطبیق الزم و مطلوب هماهنگی

جواز ساختمان ها صادر شده به شکل رسمی در دسترس ریاست کنترول ساختمان های اساسی  وجود ندارد.ساختمانهای اساسی 

ساختمان ها نسبت نبود هماهنگی به شکل غیر معیاری اعمار و از آن  این موضوع باعث گردیده تا اکثریت قرار داده نشده است.

 نظارت و مراقبت به اساس یک برنامه و پالن مشخص صورت نگیرد.
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داد درپالن تفصیلی هرساحه تع: شورای وزیران توزیع مجوز ساختمانهای تجارتی ورهایشی بدون تفسیر و اصالح پالنهای تفصیلی -4

به اساس فیصله شورای محترم وزیران همچنان، ی تجاری، رهایشی و خدماتی مشخص گردیده است. منازل از هرنوع فعالیت یعن

که نفوس در شهر کابل افزایش یافته، شهر به طرف عمودی انکشاف داده شود، ولی بدون اصالح پالنهای تفصیلی وتفسیر فیصله 

ت و پالن های تفصیلی قبلی در مطابق به فیصله شورای شورای محترم وزیران به توزیع اضافه منازل آن اقدام صورت گرفته اس

 .محترم وزیران تجدید نظر صورت نگرفته است

ی اسناد و کنترول های عین تفتیش ضعف در شناسایی اضافه منزل ساختمانها و سنجش و تحصیل وجوه اضافه منزل در شهر کابل: -5

( موارد 1269( به تعداد)139۷-139۵که طی سال های) دمالحظه رسیه ب انجام یافت هیئت مؤظفکه توسط قیدی  که به شکل

 توسط مالکین ساختمان ها و تعمیرات اضافه منزل اعمار ناشی از آن ( موارد33۷تخلفات ساختمانی ثبت گردیده، از آن جمله تعداد)

ت ساختمانی در شهر ساختمان های شهر کابل غیر معیاری اعمار گردیده و تخلفا ٪۷۰بیشتر از  که این درحالیست است. بوده

کابل به مراتب باالتر از ارقام است که توسط ریاست کنترول ساختمان های  اساسی ارائه گردیده است. بخصوص ارقام ارائه شده 

( در رابطه به اضافه منزل ساختمان ها نسبت به واقعیت عینی اعمار اضافه منزل در شهر کابل کامالَ ارقام غیر دقیق، غیر 33۷)

 یسه با ارقام واقعی و به مراتب کمتر میباشد. قابل مقا

میعاد زمانی برای طی مراحل اسناد مجوز ساختمان  تأخیر در طی مراحل اسناد مجوز ساختمانهای اساسی متقاضیان توسط اداره: -6

شده است. اما ( روز در نظر گرفته 99( روز و برای طی مراحل اسناد مجوز ساختمان های تجاری و رهایشی )26های رهایشی مدت )

اد یعدر جریان تفتیش به نظر رسید که در طی مراحل مجوز برای ساختمان های رهایشی و تجارتی از دو ماه الی دو نیم سال م

سپری گردیده است. یکی از علت های اساسی اعمار ساختمان ها و تعمیرات بدون مجوز در کابل نیز تآخیر در طی مراحل جواز و 

 سط شاروالی کابل میباشد.ویزه نقشه ساختمان تو

: یافته های ویزه شدهاخذ جواز و ویزه نقشه اعمار ساختمان ها توسط متقاضیان ولی عدم تطبیق و اعمار ساختمان ها مطابق نقشه  -7

 تفتیش نشان میدهد که اکثریت متقاضیان که جواز اعمار ساختمان ها را از شاروالی کابل اخذ نموده در زمان تطبیق آن نقشه ویزه

شده توسط شاروالی کابل را در نظر نگرفته و مطابق میل خویش ساختمان ها را اعمار نموده است. این موضوع نشان میدهد که 

یت نداشته که علت اساسی آن نبود یک میکانیزم مشخص برای نظارت و کنترول اعمار ساختمان مؤثرسیستم جوازدهی شاروالی کابل 

، عدم شفافیت در اجراآت اداره، فساد اداری و سهل انگاری مسوولین نترول ساختمان های اساسیضعف و مدیریت ناسالم ریاست کها، 

 ذیربط میباشد.

یافته های تفتیش و مشاهده عینی  :صدور مجوز ساختمانها بعد از اعمار ساختمان ها توسط متقاضیان و دوگانگی در اجراآت اداره -8

ز اعمار ساختمان و ویزه نمودن نقشه به اعمار ساختمان آغاز نموده است و الی اخذ متقاضیان قبل از اخذ جواهیئت نشان میدهد که 

( فیصد کار ساختمان نیز پیشرفت داشته است. همچنان یافته ها نشان میدهد که تعمیر در حالت اعمار با نقشه طی 3۰جواز حدوداَ )

ای ابراز نظر فنی برای بعضی ساختمان ها هیئت فنی مراحل شده و تحت طی مراحل تفاوت داشته است. از طرف دیگر، اداره بر

 تعیین نموده ولی برای بعضی آن تعیین نگردیده است که نشان دهنده دوگانگی اجراآت اداره میباشد.

ساختمان های اساسی  کنترولریاست  مشخص بودن ساختمان های خودسر و غیر معیاری و اجراآت ناقص اداره در زمینه: عدم -9

از اعمار ساختمان ها و تعمیرات غیر معیاری و خودسر به سطح شهر کابل جلوگیری به عمل آورد. در حالیکه یافته  مکلفیت دارد تا

وگیری ل و جلوو مفید مسوولیت های خویش را انجام دهند. برای کنتر مؤثرهای تفتیش نشان میدهد که آن ریاست نتوانسته بصورت 

وجود ندارد تا به اساس آن از اعمار ساختمان های غیر و برنامه منظم در اداره  از ساختمان های بی کیفیت و خودسر یک پالن

 22( ساختمان به سطح 19ل ساختمان های اساسی لست صرف از تعداد )ومعیاری و خودسر جلوگیری به عمل آید. ریاست کنتر

 میباشد. ناحیه کابل در اختیار هیئت قرار داده که نشان دهنده اجراآت ضعیف اداره در زمینه

عدم موجودیت پالن های منظم برای نظارت، کنترول و مراقبت اعمار ساختمان ها و عدم موجودیت کارمندان مسلکی در بخش  -10

ریاست کنترول ساختمان های اساسی یک میکانیزم، پالن واحد یافته های تفتیش نشان میدهد که  نظارت و طرح پالن های شهری:

گونگی نظارت ساختمان ها به سطح شهر کابل و جلوگیری از اعمار ساختمان های غیر معیاری و جامع و طرزالعمل مشخص برای چ
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ولی نسبت فساد موجود در اداره از اعمار ساختمان  دریل هم صورت میگورا ندارد. و یا اگر از ساختمان های غیر معیاری نظارت و کنتر

ی در اداره نبوده تا پالن های شهری انکشاف و میکانیزم های کها جلوگیری صورت نمی گیرد. همچنان، ظرفیت ها و اشخاص مسل

 نظارت را روی دست گیرد. مؤثر

 

و  ثر نبودهؤم 139۷الی  139۴طی سالهای اداره با در نظرداشت مشکالت و نواقص ذکر شده چنین نتیجه گیری میگردد که اجراآت 

 .نتوانسته از ساختمان های غیر معیاری و خودسر جلوگیری نماید
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 بخش اول
 

 

معلومات راجع به 

 تفتیش
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 مرجع تحت تفتیشمعرفی مختصر 

ریاست کنترول ساختمان های اساسی به مثابه یکی از واحد های فنی، اداری و کنترول کننده اداره مرکزی شاروالی کابل میباشد و تحت 

ت امور فنی و یمعین با شاروالی کابل،این ریاست هدایت مستقیم معاونیت امور فنی و ساختمانی و ظایف محوله خویش را انجام میدهد. 

باسازی و عمران شهر کابل   ، ءاساختمانی و ریاست طرح و تطبیق پالنهای شهری در جهت تطبیق ماستر پالن شهری کابل مبنی بر احی

.  فعالیت های این ریاست در چوکات قوانین، مقررات مصوبات جاری دولت جمهوری اسالمی افغانستان شامل مراقبت و اعمار ی مینمایدهمکار

اعم از  ،و ترمیم) سرکها، پلچکها، جویچه ها، زابر ها، کانالها، مجموع امور شبکات انجنیری، کنترول و مراقبت از ساختمانهای پالنی و غیر پالنی

در صورت ضرورت در ساحات توسعوی ماستر پالن شهر کابل از  میباشد.  ساختمانهای شخصی و دولتی در محدوده ماستر پالن شهر کابل

احد و مرکزی غرض بهبود امور بوده، که پیشبرد مسایل تخنیکی و تحقیقات آن به همکاری نزدیک مراجع  ذیربط صورت می پذیرد. چینل و

دارای رئیس، معاون، سه مدیریت بست  خویشاین ریاست در تشکیل  میباشد.ریاست کنترول ساختمان های اساسی واحد بودجوی 

 .( اجیر میباشد۷( مامور و )۴۰یریت اداری می باشد. که در مجموع دارای )شامل مدیریت نظارت ساختمانی و مد ،سه

ح طر هدف و وظایف اساسی این ریاست ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری یکی از ریاستهای مرکزی وکلیدی شاروالی کابل میباشد.

انجنیری و های ساختمانی بها، پل، پلچک و نقشههای شهری مطابق ماسترپالن، دیزاین سرکپالن ا استندرد های 

ز ایجاد و اعمار ساختمان های غیرپالنی، ساختمانی در سطح شهرکابل از جمله اهداف و وظایف عمده این ریاست بوده تا ا

 .یدآغیر معیاری وغیرتخنیکی در سطح شهر جلوگیری بعمل 

اداری، مدیریت صدور نقشه دارای ریاست، معاونیت، مدیر خویشدر تشکیل طرح و تطبیق پالن های شهری ریاست  یت 

آمریت  .شهرسازی و تعمیرات میباشد تحت نام ها و مدیریت پالن و فرمایشات بوده و همچنان دارای دو آمریت عمومی

GI سرکسازی،شهرسازی در تشکیل خود دارای شعبات: مدیریت پالنسازی، تطبیق، ماستر پالن،  S ،تنظیم مجدد زمین،

زمین، اقتصاد شهرسازی، و سروی و جیودیزی میباشد. آمریت تعمیرات در تشکیل خود توسعه و انکشاف مجدد پالنی 

انجنیری، سنجش و برآورد، و شبکات انجنیری میباشد.  تعداد کارمندان این ریاست دارای شعبات: مدیریت مهندسی، 

اداره  ( کارمند اجیر میباشد.61و ) کارمند رسمی( 26۵) طبق تشکیل 
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 لوژی تفتیشومیتود

یت لوژی تفتیش و محدودوحدود و میتودروش تفتیش شامل موضوعات چگونگی انتخاب موضوع تفتیش، اهداف تفتیش، معیار های تفتیش، 

 های تفتیش میگردد که هر کدام آن بطور خالصه ذیالً تشریح گردیده است.

 انتخاب موضوع بررسی

(، مفتشین تفتیش عملکرد، INTOSAIان بین المللی ادارات عالی تفتیش )( سازمISSAI 300/36 & 300/3.2درمطابقت به معیارهای شماره )

تا پروسه تفتیش را به شکل پالنگذاری نمایند تا از اجرای تفتیش باکیفیت با در نظرداشت اصول اساسی اقتصادیت، مؤثریت و  ،مکلف اند

 ردد.مثمریت در اجراآت، فعالیت ها و برنامه ها مراجع تحت تفتیش اطمینان حاصل گ

و عدم جلوگیری از ساخت و اعمار اهمیت موضوع چگونگی اعمار ساختمان های خودسر و غیر معیاری در شهر کابل اداره عالی تفتیش بنابر 

ا از دید ر سیستم کنترول و نظارت ریاست کنترول ساختمان های اساسی شاروالی کابلتصمیم اتخاذ نمود تا  چنین ساختمان ها و تعمیرات

 139۷الی  139۴ کنترولی و نظارتی اداره را طی سال هایمورد بازرسی قرار دهد، این تفتیش فعالیت ها و اجراآت اداره  کردتفتیش عمل

 را تحت پوشش قرار داده است. شاروالی کابل

 اهداف تفتیش

 میکند : ءاهداف تفتیش عملکرد موارد ذیل را احتوا

 .در شهر کابل رول در ارتباط به طرح و اعمار ساختمان هاارزیابی موجودیت پالیسی و طرزالعمل نظارت و کنت .1

 .ارزیابی چگونگی اعطای جواز ساختمان ها و تعمیرات به متقاضیان  .2

 .نظارت و کنترول ساختمان های خودسر مؤثرارزیابی و حصول اطمینان از موجودیت پالن های  .3

  .ل ساختمان های خودسرنظارت و کنتروها ، نواقص و مشکالت در سیستم  ءتشخیص و شناسائی خال .۴

 .، شفافیت در اجراآت اداره و اصل حساب دهیمؤثرحصول اطمینان از موجودیت مدیریت  .۵

  .در اجراآت ادارهارائه سفارش ها به منظور رفع نواقص و چالش ها  .6

 منابع معیارهای تفتیش

 قانون جلوگیری از تخلفات ساختمانی. -

 شهر کابل. قانون قانونمند سازی ساختمانهای غیر پالنی در  -

 طرزالعمل کنترول و مراقبت از اجرای امور ساختمانی.  -

 طرزالعمل سند بهره برداری ساختمان. -

 طرزالعمل صنف بندی صدور مجوز ساختمان به اساس فکتور خطر. -

 طرزالعمل کمیسیون ویزه نقشه ای ساختمانی در محدوده ماستر پالن کابل. -

 اختمانی. طرزالعمل صدور سند تخصصی جهت اجرای امور س -

 طرزالعمل اجرای امور مجوز ساختمان از یک مرجع واحد. -

 در امور ساختمان.  ون سازیطرزالعمل استفاده از سیستم ز -

 طرزالعمل استفاده ار فورمه های معیاری جدید ) درخواستی و پروتوکول تفتیش ساختمان ها(. -

 به اساس فکتور خطرات. طرزالعمل زمان بندی قدمه های پروسه مجوز و ترتیب فلوچارت پروسه -
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 تفتیشحدود و میتودولوژی 

 139۷الی  139۴طی سالهای کنترول ساختمانهای اساسی و ریاست طرح و تطبیق پالنهای شهری  اجراآت ریاستدر برگیرنده  تفتیشحدود 

جراآت گرفته است. از طرف دیگر ا در تفتیش فعلی سیستم نظارت، کنترول و مراقبت اعمار ساختمان ها و تعمیرات تحت تفتیش قرار میباشد.

به  139۷الی  139۴سالهای طی و ویزه نقشه ساختمان ها متقاضیان تحت بررسی قرار گرفته است.  اداره در رابطه به چگونگی صدور جواز

ش خویمل پالن کار را شا تمام آنهیئت و  توزیع گردیده تطبیق پالنهای شهری مجوز طرف ریاست طرح و ساختمانهای تجارتی از( 21) تعداد

( 3۴از آن جمله تعداد ) که  زتوزیع گردیدهاساختمانهای رهایشی جو( 1۰39)به تعداد  139۷الی  139۴طی سالهای همچنان،   است. نموده

 و تحت تفتیش قرار گرفته است. شامل پالن کار هیئت گردیده مورد آن

ی جمع مفتشین برا تفتیش،در جریان . می باشد و نتیجه ساس سیستمکه برای این بازرسی انتخاب گردیده است، روش به ا تفتیشروش 

مصاحبه استفاده بعمل آورده است. مفتشین مرحله  و کنترولهای فزیکی، چک اسناداستعالم،  آوری معلومات و اطالعات، تحلیل و تجزیه ارقام از

به و  مورد بحث قرار گرفته تفتیشدود، اهداف و میتودولوژی آغاز نموده و در این جلسه حاداره اجرای بررسی را طی جلسه رسمی با رهبری 

شریک ساخته شده و در اخیر طی با اداره درجریان بررسی هر یافته و مشاهده و تحلیل صورت گرفته است. جمع آوری اسناد الزم تعقیب آن 

ها و مشاهدات تفتیش، پاسخ و نظر مرجع اخذ  جلسه اختتامیه نتایج بررسی و سفارشهای بررسی نیز با مسئوولین شریک و پیرامون یافته

 گردیده است. 

 محدودیت های تفتیش

  :هیئت مؤظف در جریان بررسی با محدودیت های ذیل رو برو گردیده است

 .غیر منظم بودن سیستم فایلنگ و پراگندگی  اسناد و دوسیه های تدارکاتی -

 سط بخش های مربوطه.در ارائه جوابات استعالم های هیئت مؤظف بررسی تو تأخیر  -

  .عدم ارائه معلومات و اسناد به موقع به هیئت تفتیش -

 .مرکز و والیت در آن و مطلوبظف بشکل درست ؤهیئت م یعدم پاسخ استعالم ها -
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 بخش دوم
 

 یافته های تفتیش



 10 

 ۰۰۱یافته شماره 

ان اعمار ساختم ری ازجلوگی از اعمار ساختمان ها وتوزیع جو مشخص برای و پالیسیپالن، میکانیزم موجودیت عدم عنوان یافته: 

 های غیر معیاری، خودسر و بدون مجوز

 تشریح یافته

بوده و نقش اساسی در تحقق اهداف اداره ایفاء مینماید. بدون پالن گذاری همه  مؤثرپالن گذاری یکی از اصول و مبانی مهم برای اجراآت 

ور معموالً به منظ ب مورد تطبیق قرار دهند. همچنان انکشاف پالیسیو منظم اداره نمی تواند فعالیت ها و اجراآت خویش را بصورت مطلو بهجان

متمرکز  تا تمام فعالیت ها و اجراآت اداره در محتوای این سیاست ها و اهداف طرح ریزی می گردد اداره یساده سازی و تعیین سیاست ها

ه حل ها در آن میباشد که در واقع اجراآت را در راستای گی در روند کاری و ارایۀ را. موضوع کلیدی در پالیسی سازی تقلیل پیچیدهگردد

 دستیابی به نتایج مطلوب رهنمایی مینماید. 

 طرح وتطبیق پالن های شهری ریاست که ریاست  کنترول ساختمانهای اساسی ورسید مالحظه  ارائه شده به در اثر بازرسی اسناد و معلومات

، ریاست کنترول ساختمان اعمار ساختمان ها و تعمیرات پالیسی مشخص ندارد. از طرف دیگرشاروالی کابل برای چگونگی توزیع جواز برای 

جامع و معیاری ندارد تا بصورت مستمر تمام ساختمان های که اعمار میگردد و جواز اعمار ساختمان دریافت نموده و  پالن کاریهای اساسی 

 ل صورت گیرد. یافته های تفتیش نشانوبه اساس یک پالن تفصیلی و جامع کنتر یا ساختمان های که بدون مجوز در شهر کابل اعمار میگردد

نداشته است. بناُ ازینکه پالن کاری ترتیب نگردیده،  عملیاتیپالن ساالنه و پالن های  ،این ریاست 139۷الی  139۵میدهد که طی سال های 

و کارکرد ضعیف اداره را نشان  ، بی توجهی مسوولینده ضعف اجراآتنبوده که نشان دهنالمدت ریاست نیز مشخص طویل اهداف کوتاه مدت و 

  میدهد.

 پاسخ مرجع

 از اینکه پالیسی نیاز بیشتر به زمان دارد، بناً  "نگاشته اند،  در رابطه به پالیسی توزیع جواز و معیاری ساختن ساختمان ها بخش های مربوطه

  .طی این مدت طرح و ترتیب ننموده اند

 

 هیئتسفارش 

اره ی ادتحقق اهداف تعیین شده و خط مش به منظور طرح و تطبیق پالن های شهری ریاست ریاست کنترول ساختمانهای اساسی و -

   را طرح، ترتیب و در منصهء اجراء قرار دهد. ، پالیسی توزیع مجوز و جلوگیری از تخلفات امورساختماندر رابطه به  اعمار ساختمان ها

کاری ریاست ها، پالن های مشخص  انهای اساسی و طرح و تطبیق پالنهای شهری به منظور تحقق اهدافریاست های کنترول ساختم -

  و جامع را انکشاف و مرعی االجراء قرار دهند.

 ۰۰۲شماره یافته:

 مؤثرکه نشان دهنده غیر  در شهر کابل نسبت به سالهای قبل ۱۳۹۷طی سالهای افزایش تخلفات امور ساختمانی  عنوان یافته:

 ل ساختمان های شاروالی کابل میباشدوبودن اجراآت ریاست کنتر

 تشریح یافته

کنترول ومراقبت ساختمانها مکلفیت دارد تا از تمام ل ساختمان های اساسی و به خصوص آمریت وریاست کنتر در مطابقت به الیحه وظایف

 یو ساختمان های که بشکل غیر معیار ل فنی وتخنیکی بعمل آوردساختمانها که در داخل محدوده ماستر پالن شهرکابل اعمار میگردد کنترو

 و بدون مجوز اعمار میگردد تشخیص نموده و اقدامات عملی جهت جلوگیری آن صورت گیرد.
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معلومات که توسط بخش های مربوطه به هیئت تفتیش ارائه گردیده نشان میدهد که اعمار ساختمان های غیر معیاری، بدون مجوز و خودسر 

افزایش یافته است. گراف ذیل نشان دهنده تخلفات ساختمانی در شهر  139۷در سال  1396و نسبت به  1396در سال  139۵سبت به سال ن

 کابل میباشد.

 

 

 

طی سه سال افزایش نموده است. چنین وضعیت نمایانگر آن است  اعمار ساختمان ها در شهر کابل که سطح تخلفات جدول فوق نشان میدهد

 عوامل متعدد باعث. ل الزم نمی نمایدودر شهر کابل کنتر اعمار ساختمان هااز  است کنترول ساختمان ها و ریاست های نواحی شهر کابلری که

 در شهر کابل افزایش یابد. گردیده تا تخلفات اعمار ساختمان های بی کیفیت، غیر معیاری و خودسر

ریاست های نواحی، حوزه های امنیتی پولیس و دیگر بخش های ذیربط میباشد. علت بین شاروالی کابل،  ضعف در هماهنگیعلت اولی آن، 

، عدم توجه و پابندی به قوانین و مقررات اعمار ساختمان ها توسط مالکین ، علت سومی آنشفافیت در اجراآت ادارهموجودیت عدم  دوم، 

تمان ساخ کنترولولین، نبود پالن و برنامه منظم و فساد در ریاست ساختمان ها و تعمیرات به نظر میرسد و علت چهارم هم سهل انگاری مسو

  های اساسی و ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری میباشد.

یت و کارایی سیستم نظارت و کنترول اداره مؤثرچنین عمل نشان دهنده ضعف مسوولین در قبال نظارت و کنترول امور ساختمانی بوده و عدم 

 را نشان میدهد.

 مرجع پاسخ 

 وتحلیل گردیده ، در استعالم پاسخ ارائه نشده است.  دریافت ساختمان های اساسیمعلومات متذکره از دیتای ریاست 

 سفارش هیئت

ریاست های کنترول ساختمان های اساسی و طرح و تطبیق، باید به منظور کاهش سطح تخلفات امور ساختمانی در مغایرت به نورم ها و 

اعمار  از چگونگی هماهنگی با ارگانهای ذیدخل و نواحی مربوطه  به اساس یک پالن و برنامه مشخص درنی و شهری، استندرد های ساختما

 و در زمینه اقدامات الزم نماید. نمودهساختمان ها نظارت و کنترول متداوم 

 

  

129

362

476

1395 1396 1397

۱۳۹۷الی ۱۳۹۵تعداد تخلفات ساختمانی در شهر کابل طی سالهای 
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 ۰۰۳یافته شماره 

در رابطه به  ست طرح و تطبیق پالن های شهریعدم هماهنگی بین ریاست کنترول ساختمان های اساسی و ریاعنوان یافته: 

 در شهر کابلعطاء جواز و اعمار ساختمان ها اچگونگی 

 تشریح یافته

 برایریاست طرح و تطبیق پالن های شهری طبق الیحه کاری مسوولیت دارد با درنظرداشت طرزالعمل های موجود و طبق معیارهای مشخص 

نموده و نقشه های اعمار ساختمان ها را با در نظرداشت معیارات مشخص ویزه نماید. همچنان ریاست اعمار ساختمان ها و تعمیرات جواز صادر 

به عمل آورده و  کنترولل ساختمان ها اساسی طبق الیحه کاری مسوولیت دارد تا از اعمار ساختمان ها که دارای جواز هستند نظارت و وکنتر

ازینرو هماهنگی بین ریاست کنترول ساختمان ها اساسی و ختمان ها حصول اطمینان نماید. از چگونگی تطبیق نقشه ویزه شده برای اعمار سا

 دارای اهمیت میباشد مؤثرریاست طرح و تطبیق پالن های شهری به منظور اجراآت 

مار باعث گردیده از اعفوق الذکر وجود نداشته که این موضوع  یآما یافته های تفتیش نشان میدهد که هماهنگی مطلوب و الزم بین ریاست ها

ساختمان ها و تعمیرات نظارت و کنترول الزم صورت نگیرد. معلومات که توسط ریاست کنترول ساختمان ها ارائه گردیده نشان میدهد که 

یده توزیع گرد ( جواز میگردد1919)که مجموع آن  ( مجوز تجارتی1۸31( جواز رهایشی و تعداد )۸۸تعداد ) 139۷الی  139۴طی سال های 

وازها تجارتی و رهایشی ارائه گردیده طی سالهای است. در حالیکه معلومات که توسط ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری در رابطه به ج

 ( جواز اعمار ساختمان تجارتی و رهایشی معلومات ارائه نموده است21۴2از تعداد ) 139۷الی  139۴

( جواز ساختمان ها با 223تعداد ) الزم بین واحدهای ذیربط وجود ندارد و از طرف دیگر معلومات فوق نشان میدهد که از یکطرف هماهنگی

نشان میدهد که برنامه ریزی فعالیت ها  ریاست کنترول ساختمان های اساسی جهت کنترول و نظارت از آن شریک نگردیده است. این موضوع

. به همان دلیل است که اکثریت تمان ها و کنترول آن سیستم منظم وجود نداردو اجراآت در اداره درست نبوده، برای چگونگی توزیع جواز ساخ

 ساختمان ها و مارکیت ها در شهر کابل به شکل غیر معیاری و خودسر اعمار گردیده است.

 

 پاسخ مرجع

 اداره در زمینه به استعالم هیئت پاسخ ارائه ننموده است

 سفارش هیئت

سطح هماهنگی فعالیت ها تقویت و تا تا یک میکانیزم هماهنگی ترتیب  است هم ارتباط نزدیک دارد، الزم ازینکه فعالیت های هر دو ریاست با

، تمام جوازهای اعمار ساختمان های که توسط ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری صادر میگردد، طبق یک همچنان .بهبود بخشیده شود

و در صورت تخلف اقدامات الزم در هماهنگی با مان ها نظارت و مراقبت صورت گیرد پالن منظم و مستمر باید توسط ریاست کنترول ساخت

 ادارات ذیدخل اتخاذ گردد.

 ۰۰۴یافته شماره: 

  رهایشی بدون تفسیر و اصالح پالنهای تفصیلی شورای وزیران توزیع مجوز ساختمانهای تجارتی وعنوان یافته: 

 تشریح یافته

تی تجاری، رهایشی و خدما بادرنظرداشت نوعیت آن بشمولهرساحه تعداد منازل  وزیران منظور گردیده، درکه توسط شورای  درپالن تفصیلی

شهر به طرف عمودی  ، بناَ افزایش یافته شورای محترم وزیران فیصله نموده ازینکه نفوس در شهر کابل مشخص گردیده است. همچنان،

 .انکشاف داده شود
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لی بدون اصالح پالنهای تفصیمیدهد که شاروالی کابل بخصوص ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری درحالیکه یافته های تفتیش نشان 

له است و پالن های تفصیلی قبلی در مطابق به فیص نموده استاقدام  در شهر کابل وتفسیر فیصله شورای محترم وزیران به توزیع اضافه منازل

طور قیدی با پالن که میتوان از پروژه ایوب خان مینه واقع ناحیه هفتم : بطور مثال .شورای محترم وزیران تجدید نظر صورت نگرفته است

تفصیلی تطبیق گردیده، مشخصات پروژه متذکره در پالن تفصیلی در نظر گرفته نشده است. علت و عوامل آن از جانب مسوولین به نسبت عدم 

ر شهر د ه درنتیجه ساختمانها بدون درنظرداشت پالن تفصیلی وماستر پالن موجودیت پرسونل مسلکی بخاطر اصالح پالنهای تفصیلی بوده، ک

  توزیع گردیده اند.کابل 

 پاسخ مرجع 

 اجراآت متذکره به اساس فیصله شورای محترم وزیران صورت گرفته، که نفوس شهرافزود شده شهر باید به طرف عمودی انکشاف داده شود.

 سفارش هیئت

ای ، پالنهای تفصیلی را به اساس فیصله شوردر شهر کابل ح وتطبیق پالن های شهری جهت بهبود امور ساختمانیریاست طرسفارش میگردد تا 

 رمحترم وزیران اصالح و تفسیر نمایند، تا امور ساختمانی در مطابقت با پالن های تفصیلی که یک سند انجنیری و مسلکی می باشد، اعمار و د

 نظر گرفته شود.  

 ۰۰۵یافته شماره 

ولی عدم تطبیق آن که زمینه فساد، سوء استفاده را اعمار اضافه منزل ساختمان ها  وضع معیارها و شرایط برایعنوان یافته: 

 مساعد ساخته و سبب اعمار ساختمان های غیر معیاری و ضیاع عواید دولت گردیده است

  تشریح یافته

زون  مطابق پالن آنعده ساختمانهایکه قبالًنگاشته است: چنین  ساختمان ها زلدربخش اضافه من طرزالعمل طرح صنف بندی ساختمانهاطبق 

 عبندی تعداد منزل آن قید گردیده درصورتیکه مالک آن تقاضای ازدیاد منازل آنرا قبل و یا بعد از ساختمان داشته باشد بعد از بررسی موضو

رداخت پول نصف اصل قیمت زمین ساحه تحت ساختمان مطابق الیحه توسط نهاد مسوول )تأیید و یاردکننده( درمقابل هرمنزل اضافی با پ

 قیمت گذاری ویا معادل قیمت تذکر یافته اعمار یک تأسیسات عام المنفعه به نفع شاروالی کابل اجراء خواهد بود.

مالحظه رسید، که طی سال ه ب از تعداد ساختمان های اعمارشده و در حالت اعمار صورت گرفت که عینی مشاهدهو  طبق معلومات ارائه شده

از جمله است.  ثبت گردیده توسط ریاست کنترول ساختمان های اساسی ( موارد تخلفات ساختمانی1269به تعداد) 139۷الی  139۵ های

رقام التر از اتخلفات ساختمانی در شهر کابل به مراتب با که این درحالیست است. بوده ساختمان ها ناشی از اضافه منزل آن ( موارد33۷) تعداد

( در رابطه به اضافه منزل ساختمان 33۷است که توسط ریاست کنترول ساختمان های  اساسی ارائه گردیده است. بخصوص ارقام ارائه شده )

 باشد. می ها نسبت به واقعیت عینی اعمار اضافه منزل در شهر کابل کاماَل ارقام غیر دقیق، غیر قابل مقایسه با ارقام واقعی و به مراتب کمتر

یافته های تفتیش نشان میدهد که معیارها و شرایط طرزالعمل طرح صنف بندی ساختمان ها در بخش اضافه منزل نه تنها که از اعمار ساختمان 

را  هتطبیق نگردیده، زمینبلکه از احکام این طرزالعمل در خصوص اضافه منزل اعمار ساختمان ها  نموده نتوانسته،های غیر معیاری جلوگیری 

ت در موارد که ساختمان ها تحتوسط مسوولین شاروالی کابل برای کسب منفعت و به حیث اله فشار برای فساد و سوء استفاده مساعد ساخته 

ساختمان  کنترولتوسط ریاست  ( موارد ناشی از اضافه منزل ساختمان33۷تعداد ) با وجود اینکه. استفاده گردیده است ،اعمار اضافه منزل داشته

درمقابل هرمنزل اضافی با پرداخت پول نصف اصل قیمت زمین ساحه ی اساسی ثبت گردیده ولی باالی هیچ کدام آن احکام طرزالعمل که ها

دهنده عدم شفافیت در اجراآت اداره، سوء استفاده از احکام و میباشد تطبیق نگردیده که نشان  تحت ساختمان مطابق الیحه قیمت گذاری

وده که بو فساد گسترده به سطح اداره  شاروالی کابل بخصوص ریاست ساختمان های اساسی ده، سهل انگاری مسوولینطرزالعمل های وضع ش

 اجراآت و موجودیت این ریاست را تحت سوال میبرد.
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 پاسخ مرجع 

 متقاضیان دوباره به اجازه گرفتن اعمار منازل اضافی مراجعه ننموده اند.

 سفارش هیئت

و  رات الزمیتغیریاست  این الزم است تا در ساختار  و رهبریضعیف ریاست کنترول ساختمان های اساسی  بادرنظرداشت اجراآت -

 .بوجود آید گسترده

کاری توظیف گردد تا بصورت مستمر  مشخص کمیته وجلوگیری اعمار ساختمان های خالف معیارات میکانیزم مشخص طرح برای   -

اعمار میگردد در هماهنگی با  اید. ساختمان های که بشکل خودسر و بدون رعایت معیارهای وضع شدهاز اعمار ساختمان ها نظارت نم

 موقع انجام گردد. بادارات ذیدخل اقدامات الزم و 

برای محاسبه حجم منازل  گردد،شناسائی و تثبیت ، مجوز اضافه منزل دارندو بدون  تمام ساختمان های که خالف معیارها و شرایط  -

فی وقیمت نصف زمین ساحه تحت ساختمان مطابق الیحه قیمت گذاری ویا معادل قیمت تذکریافته مطابق طرزالعمل سنجش و اضا

 از نزد مالکین ساختمان ها تحصیل گردد.

 ۰۰۶افته شماره ی

ت بخصوص ریاس ابلشاروالی کمتقاضیان توسط  ها و تعمیرات ساختمانبرای اعمار ز اتأخیر در طی مراحل اسناد جوعنوان یافته: 

  اعمار ساختمان های خودسر گردیده استپالن های شهری که سبب  طرح و تطبیق

 تشریح یافته

و برای طی  در نظر گرفته شده ( روز26ساختمان های رهایشی طبق طرزالعمل موجود مدت ) جواز برایمیعاد زمانی برای طی مراحل اسناد 

تا از طرف شاروالی کابل طی مراحل گردد و در اختیار متقاضیان ( روز در نظر گرفته شده 99) مدت یتز ساختمان های تجارامراحل اسناد جو

  .داده شود تا به اساس جواز کاری و نقشه ویزه شده اجراآت صورت گیرد

د عایالی دو نیم سال مز برای ساختمان های رهایشی و تجارتی از دو ماه ابه نظر رسید که در طی مراحل جو اسناد در جریان تفتیشه یکدر حال

سپری گردیده است. یکی از علت های اساسی اعمار ساختمان ها و تعمیرات بدون مجوز در کابل نیز تآخیر در طی مراحل جواز و ویزه نقشه 

مان و تعمیر عدم طی مراحل به موقع جواز اعمار تعمیر سبب گردیده که در بعضی موارد کار ساخت  توسط شاروالی کابل میباشد. ها ساختمان

عدم طی مراحل جوازدهی اعمار ساختمان ها در زمان معیین آن سهل  علت اساسیتکمیل شده و بعداَ به متقاضی جواز صادر گردیده است. 

انگاری و بی توجهی مسوولین در انجام کار های مراجعین و نبود یک پروسه منظم در بخش مربوطه بوده که باعث سرگردانی، ضیاع وقت اداره 

 متقاضیان گردیده است. و

 :جوازدهی اعمار ساختمان ها مدت طوالنی را در برگرفته استکه نشان میدهد  بطور نمونه جدول ذیل

زمان طی 

 مراحل

تاریخ 

اخذ 

 مجوز

تاریخ 

 مراجعه

ناح

 یه
 موقعیت

 مشخصات

 شماره شهرت
 نوعیت فعالیت اندازه

تاریخ حکم 

 ودرخواست

 مقام

روز12ماه و  ۸  94/1/8 2۸/۴/93  ۰ تجارتی رهایشی 11۰ 104.39 جاده میوند 1 

محمد 

صفا/محمد 

 فیض

 1 اعزاز الدین/عبد الحمید

روز 36دو سال و   94/1/12 1۷/9/93  276 خوشحال مینه 5 
تجارتی  6۸بالک 

 رهایشی
 2 عبد الظاهر عبد اللطیف 6/12/91

ماه ۵  94/2/1 2۷/12/93  3 محمد حیدر غالم عارف ۰ تجارتی رهایشی ۴۰۸ 266.8 شاه شهید  8 

سال 2  94/2/26 3۰/1/9۴  113.75 جاده میوند 1 
تجارتی  3۰بالک 

 رهایشی
 ۴ سخی گل حاجی خلیل 26/1/92

روز 11ماه و  9  94/1/11 1۵/9/93  ۵ عبد الصمد و شرکا نذیر اله 1/۴/93 تجارتی ورکشاپ 16-1۷ 630 خیرخانه 15 

روز 2۵ماه و  ۷  94/3/13 19/۷/93  6 محمد کریم گل رحمن ۰ تجارتی رهایشی  c/2۴ 276 حال مینهخوش 5 
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 هیئت سفارش

اعمار ساختمان ها طبق طبق طرزالعمل موجود طی مراحل نماید. عالوه  زادر وقت و زمان معین اسناد جو ایجاب مینماید تا بخش های مربوطه

ری و از چگونگی طی مراحل آن ییان بصورت منظم ثبت، پیگبر آن سیستم و میکانیزم ایجاد شود که به اساس آن درخواستی های متقاض

 مطابق معیارها اطمینان حاصل گردد.

 ۰۰۷یافته شماره 

بعد از اعمار ساختمان ها  کابلشاروالی  ریاست کنترول ساختمان های اساسیتوسط  ساختمانهااعمار ز اصدور جو عنوان یافته:

  نقشه ویزه شده خالفاعمار ساختمان ها  و 

 ظه اول: صدور جواز ساختمان ها توسط شاروالی کابل بعد از اعمار ساختمان ها توسط متقاضیان و دوگانگی در اجراآت ادارهمالح

تمان ، تمام ساخطرزالعمل کمیسیون ویزه نقشه ای ساختمانی در محدوده ماستر پالن کابلطبق طرزالعمل جلوگیری از تخلفات ساختمانی و 

ر شهر کابل اعمار میگردد، اواَل جواز اعمار آن از طرف شاروالی کابل صادر و نقشه اعمار ساختمان با درنظرداشت های رهایشی و تجارتی که د

معیارها و شرایط طرزالعمل های وضع شده توسط واحد های ذیربط شاروالی کابل ویزه میگردد و متقاضیان مکلف است مطابق جواز و نقشه 

 از صدور جواز به  اعمار ساختمان ها اقدام نماید. ویزه شده ساختمان های خویش را بعد

یافته های تفتیش و مشاهده عینی هیئت نشان میدهد که متقاضیان قبل از اخذ جواز اعمار ساختمان و ویزه نمودن نقشه به اعمار ساختمان 

( فیصد کار ساختمان نیز پیشرفت داشته 3۰نموده است و الی اخذ جواز حدوداَ ) اقدام

مچنان یافته ها نشان میدهد که تعمیر در حالت اعمار با نقشه طی مراحل شده است. ه

برای ابراز  ریاست صدور جوازهاو تحت طی مراحل تفاوت داشته است. از طرف دیگر، 

نظر فنی برای بعضی ساختمان ها هیئت فنی تعیین نموده ولی برای بعضی آن تعیین 

 و عدم شفافیت در کارکرد اداره اداره که نشان دهنده دوگانگی اجراآت ننموده است

 .میباشد

مشاهده  13/6/139۸به تاریخ  هیئت تفتیش از بعضی ساختمان های در حالت اعمار 

ر شه چهارم ناحیه مربوطکریم اهلل  ساختماناعمار به عمل آورد و به مالحظه رسید که 

ز بعد از صدور جواز ( رو۴هیئت )لیکه در حااخذ نموده،  جواز 9/6/139۸به تاریح  کابل

 ساختمان تهکوی مشاهده به عمل آورده و به مالحظه رسید که متذکره از ساختمان

در ، همچنان  .مطابق نقشه ویزه شده شاروالی نبوده است نیز وکارشان گردیده تکمیل

منزل به طوراساسی  عبداللطیف دو به نام شخص ساختمان پنجم شهرکابلناحیه 

( از 1۵درناحیه ). عالوه برآن، اخذ گردیده استجواز آن جدیداَ  درحالیکهاعمارگردیده، 

 مالحظه گردید که فورمبه بنام حنیف اهلل وعبداهلل بازدید بعمل آمد  شخصساختمان 

 است.صادر شده، ولی تعمیر متذکره سه منزل اعمار گردیده  9/6/139۸مجوز بتارخ 

 

 

 

 

عبداهلل که لد ساختمان حنیف اهلل و (۱تصویر شماره )

 بعد ازاخذ مجوز اعمار گردیده است چهارروزدرمدت 

 

 

 

 

( ساختمان کریم اهلل و شرکاکه در ۲شماره )ویر تص 

 روز بعد از اخذ مجوز اعمار گردیده مدت چهار
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 خالف نقشه ویزه شده شاروالی کابل مالحظه دوم: اعمار ساختمان ها توسط متقاضیان

یافته های تفتیش نشان میدهد که اکثریت متقاضیان که جواز اعمار ساختمان ها را از شاروالی کابل اخذ نموده در زمان تطبیق آن در حالیکه 

است. این موضوع نشان میدهد که نقشه ویزه شده توسط شاروالی کابل را در نظر نگرفته و مطابق میل خویش ساختمان ها را اعمار نموده 

یت نداشته که علت اساسی آن نبود یک میکانیزم مشخص برای نظارت و کنترول اعمار ساختمان ها، مؤثرسیستم جوازدهی شاروالی کابل 

  شد.و سهل انگاری مسوولین ذیربط میبا سالم ریاست کنترول ساختمان های اساسی، عدم شفافیت در اجراآت ادارهناضعف و مدیریت 

 سفارش هیئت

متقاضیان را به وقت الزم آن طی مراحل نماید  جواز و نقشه ساختمان ها ریاست کنترول ساختمان های اساسی سفارش میگردد تا -

 و از پروسه جوازدهی بصورت مستمر نظارت صورت گیرد

ارت نماید، افراد و اشخاص که است از چگونگی اعمار ساختمان ها نظ مؤظفساختمان های اساسی شاروالی کابل  کنترولریاست  -

به اعمار ساختمان ها اقدام مینماید مطابق میکانیزم مشخص جریمه نماید. همچنان، ساختمان  قبل از اخذ جواز و منظوری نقشه

 جلوگیری گردد. های که خالف نقشه منظور شده اعمار میگردد

 ۰۰۸یافته شماره 

که نشان  و اجراآت ناقص اداره در زمینه کابل شهر در و غیر معیاریعدم مشخص بودن ساختمان های خودسر عنوان یافته: 

 دهنده عدم شفافیت و موجودیت فساد در اجراآت اداره میباشد.

 تشریح یافته

ل ساختمان های اساسی مکلفیت دارد تا از اعمار ساختمان ها و تعمیرات غیر معیاری و خودسر به سطح شهر کابل جلوگیری به وریاست کنتر

ری نواحی ومدیریت های کنترول یمدیریت های عمومی انجن، بخش آمریت کنترول ومراقبت ساختمانهای شهریبخصوص  آورد.عمل 

رقانونی غی ،مفصل تخنیکی ازساختمانهای اساسی خودسر طی هرپانزده روزگزارش طبق الیحه وظایف خویش مکلف بوده تا ساختمانهای نواحی

 شریک گردد.ریاست ساختمانهای اساسی شاروالی کابل یگردد با در شهر کابل اعمار موغیرپالنی که 

ا و مفید مسوولیت های خویش ر مؤثرنتوانسته بصورت  و بخش های ذیربط مسوول در حالیکه یافته های تفتیش نشان میدهد که آن ریاست

منظم در اداره وجود ندارد تا به اساس آن از  ل و جلوگیری از ساختمان های بی کیفیت و خودسر یک پالن و برنامهوانجام دهند. برای کنتر

( ساختمان 19از تعداد ) لست صرف، ساختمان های اساسی کنترولاعمار ساختمان های غیر معیاری و خودسر جلوگیری به عمل آید. ریاست 

( ساختمان کریم اهلل وشرکا که درمدت ۲تصویر شماره )  

( ساختمان نصیراحمدکه بعد ازاخذ ۳تصویر شماره )

مجوز ساحه راطورمکمل کندن کاری نموده ساحه 

 سبز موجود نبوده.

( ساختمان عبداللطیف که  مجوز ۴تصویر شماره )

فعالً اخذ نموده، ولی ساختمان سه منزله بطور 

 اسی موجود بوده.اس
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 و غیر واقعی بودن ارقام عیف ادارهدر اختیار هیئت قرار داده که نشان دهنده اجراآت ض که بشکل خودسر اعمار گردیده ناحیه کابل 22به سطح 

درحالیکه ساختمان های اعمار شده به شکل خودسر به سطح یک ناحیه شهر کابل به مراتب باالتر از ارقام ارائه شده و ثبت  در زمینه میباشد.

ف بوده، شفافیت در اجراآت ضعی میباشد. بنَا اجراآت ریاست کنترول ساختمان های اساسی کامالَ ریاست کنترول ساختمان های اساسی شده 

در فعالیت های اداره وجود دارد که همین فساد، سهل انگاری و کم کاری مسوولین سبب گردیده تا  اداره وجود ندارد، احتمال فساد گسترده

 ردیده است.به شکل خودسر و غیر معیاری اعمار گ در شهر کابل ساختمان ها  ٪۷۰و باالتر از  اکثریت قاطع

 

ساحه غصب 

 دهش
 نوع تخلف

وضعیت 

 تخلف
 اجراُت

وضعیت 

ساخت و 

 ساز

نوع 

 فعالیت

مجوز 

ساختمان

 ی

 سرک
ناح

 یه
 اسم

 شماره

0 
اعمار ساختمان 

 قبل از اخذ مجوز
 تکمیل

معرفی متخلف به ارگان 

 های امنیتی
 حاجی گل احمد 10 سرک دهم قلعه فتح اهلل نخیر رهایشی تکمیل

1 

0 
اعمار ساختمان 

 قبل از اخذ مجوز
 میلتک

معرفی متخلف به ارگان 

 های امنیتی
 عزیز احمد  10 سرک دهم قلعه فتح اهلل نخیر رهایشی تکمیل

2 

0 
اعمار ساختمان 

 قبل از اخذ مجوز
 تکمیل

معرفی متخلف به ارگان 

 های امنیتی
 حاجی محرم  10 سرک هفتم قلعه فتح اهلل نخیر رهایشی تکمیل

3 

0 
اعمار ساختمان 

 قبل از اخذ مجوز
 یلتکم

معرفی متخلف به ارگان 

 های امنیتی
 10 کوچه قصابی نخیر رهایشی تکمیل

حاجی محمد 

 ظاهر

۴ 

0 
اعمار اضافه از 

 فیصدی
 زیرکار

معرفی متخلف به ارگان 

 های امنیتی
 نخیر رهایشی زیرکار

سرک عمومی بگرامی  

 بتخاک
 داده نشده  12

۵ 

0 
اعمار ساختمان 

 قبل از اخذ مجوز
 زیرکار

ف به ارگان معرفی متخل

 های امنیتی
 نخیر رهایشی زیرکار

تحت ولتاژ بلند برق تپه 

 شینه
 داده نشده  12

6 

0 
اعمار ساختمان 

 قبل از اخذ مجوز
 نخیر رهایشی تکمیل اخطار کتبی تکمیل

ساحه سبز مقابل 

 کودکستان حصه سوم 
 عبدالسالم  15

۷ 

 ۸  10 دهم ناحیه نخیر رهایشی تکمیل اخطار کتبی تکمیل اضافه منزل 0

 تکمیل اضافه منزل 1515
معرفی متخلف به ارگان 

 های امنیتی
 امین رامین 14 نامعلوم نخیر رهایشی متوقف

9 

نزدیک زیارت 

خواجه زنبور 

 ولی

اعمار ساختمان 

 قبل از اخذ مجوز
 9 سرک پارک های صنعتی نخیر صنعتی تکمیل اخطار کتبی تکمیل

 فابریکه پالستیک

 سازی سپین غر

1۰ 

 تکمیل اضافه منزل 12000
معرفی متخلف به ارگان 

 های امنیتی
 افراد واشخاص 6 داراالمان نخیر رهایشی تکمیل

11 

حریم سرک 

 کابل جالل آباد
 نخیر خودسر تجارتی اخطار کتبی تکمیل اضافه منزل

سرک کابل جالل آباد 

 مقابل فابریکه پشمینه بافی
 عثمان و یونس 9

12 

  
اعمار ساختمان 

 ز اخذ مجوزقبل ا
 7 غرب باغ چهلستون نخیر رهایشی زیرکار اخطار کتبی زیرکار

تاج محمد و نیک 

 محمد

13 

  
اعمار ساختمان 

 قبل از اخذ مجوز
 زیرکار

معرفی متخلف به ارگان 

 های امنیتی
 محب اهلل 7 اه غرب تعمیرناحیهګذرګ نخیر رهایشی زیرکار

1۴ 

 زیرکار اضافه منزل  
ن معرفی متخلف به ارگا

 های امنیتی
 نخیر تجارتی زیرکار

کوچه مسجد اتفاق شاه 

 شهید 
8 

میرزا غنی و 

 شرکا 

1۵ 

 زیرکار اضافه منزل  
معرفی متخلف به مراجع 

 عدلی و قضایی
 مجیب  9 شش درک کوچه ناشناس  نخیر رهایشی زیرکار

16 

  
نگذاشتن ساحه 

 سبز
 زیرکار

معرفی متخلف به ارگان 

 های امنیتی
 8 شرق شفاخانه کیم نخیر یرهایش متوقف

شخص باالی کار 

به اسم 

 عبدالواسع

1۷ 

  
اعمار ساختمان 

 قبل از اخذ مجوز
 زیرکار

معرفی متخلف به ارگان 

 های امنیتی
 ذبید 8 هوتل ستاره شب نخیر رهایشی متوقف

1۸ 

  
اعمار اضافه از 

 فیصدی
 متوقف

معرفی متخلف به ارگان 

 های امنیتی
 8 شرق شفاخانه کیم  سمت نخیر رهایشی متوقف

شخص باالی کار 

به اسم 

 عبدالواسع

19 
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 پاسخ مرجع

 عدم موجودیت دیتابیس وثبت آن عنوان نموده اند.بخش مربوطه 

 سفارش هیئت

بمنظور رسیدگی به اعمار ساختمان های خودسر در شهر کابل الزم است تا بصورت مستمر و متداوم از اعمار ساختمان  -

تمام ساختمان های که اعمار میگردد معلومات ان در یک سیستم و دیتابیس مشخص ثبت گردد  ها نظارت صورت گیرد،

 در هماهنگی با إدارات ذیربط مسوول اقدامات الزم به عمل آید.  اًو متعاقبا

اجراآت ضعیف و ناقص اداره نشان دهنده ضعف، سهل انگاری و موجودیت فساد در ریاست کنترول ساختمان های اساسی  -

بنیادی در ریاست کنترول ساختمان های اساسی بوجود آید و افراد متعهد و شایسته برای  راتیشد، الزم است تا تغیمیبا

 مور استخدام و توظیف گردد.اپیشبرد بهتر 

 

 ۰۰۹شماره یافته 

کارمندان  عدم موجودیت پالن های منظم برای نظارت، کنترول و مراقبت اعمار ساختمان ها و عدم موجودیتعنوان یافته: 

 مسلکی در بخش نظارت و طرح پالن های شهری

 

موجودیت سیستم و چارچوب : ضعیف بودن سیستم نظارتعدم موجودیت پالن های منظم برای نظارت، کنترول اعمار ساختمان ها و مالحظه اول: 

 مانندمدیریت،  یسایر اجزا به آن،توجه بدون  کهگردد محسوب می مؤثر مدیریت یاساس یکی از اجزای منظم نظارت و ارزیابی از اجراآت

ریاست کنترول . نداردوجود  اجراآت و فعالیت هاو تضمینی برای انجام درست  تواندیمناقص بوده  یده گزارشریزی، سازماندهی و برنامه

نیز که از نام آن هویدا است، شاروالی کابل میباشد و وظایف اساسی این ریاست  ساختمان های اساسی شاروالی کابل که یکی از واحدهای مهم

 نماید.نظارت کنترول و  اعمار ساختمان ها در شهر کابلتا بصورت مستمر از  کنترول ساختمان های اساسی بوده

 139۷الی  139۵مدون طی سال های جامع و درحالیکه، این ریاست بمنظور نظارت، کنترول و مراقبت اعمار ساختمان ها یک پالن و برنامه 

به  تجارتی رهایشی و های موده است تا واضح میگردید که چگونه و با استفاده از کدام روش و میکانیزم مشخص از اعمار ساختمانترتیب نن

ه اسناد وجود ندارد کو خالف نقشه منظور شده نظارت و کنترول صورت گرفته است.  غیر معیاری، اضافه منزل تفکیک ساختمان های خودسر،

نترول های انجام شده از اعمار ساختمان ها به سطح شهر کابل بوده باشد و در زمینه اقدامات الزم و قانونی صورت نشان دهنده نظارت و ک

 گرفته باشد.

از اعمار ساختمان ها و موجودیت  و کنترول نظارت مؤثر ستمیسپالن و  نبود اعمار ساختمان ها در شهر کابلاز  مؤثرو کنترول علت عدم نظارت 

ه میباشد. درحالیکه هر ساختمان که در شهر کابل اعمار میگردد توسط مسوولین ذیربط ریاست کنترول ساختمان های اساسی و فساد در ادار

اما نسبت موجودیت فساد و عدم شفافیت در اجراآت اداره، با مالکین ساختمان ها  دریاست های نواحی شاروالی کابل نظارت و بررسی میگرد

بمنظور جلوگیری اعمار ساختمان های خودسر  تخلفات ساختمانی ثبت نمی گردد و در زمینه اقدامات الزم، دریتبانی و سازش صورت میگ

   صورت نگرفته است.

تفتیش داخلی : 139۷الی  139۵طی سال  پالن تفتیش داخلی اجراآت ریاست کنترول ساختمان های اساسی درعدم پوشش مالحظه دوم: 

وده که بمنظور ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره ایجاد و فعالیت مینماید. تفتیش داخلی میتواند نقش مهم یکی از بخش های کلیدی ادارات ب

، ارزیابی و بهبود امور اداره، حصول اطمینان از صحت و شفافیت اجراآت، ارزیابی و بهبود سیستم یت فعالیتهامؤثررا در بهبود کیفیت و  مؤثرو 

الهای طی س شاروالی کابلریاست تفتیش داخلی نمایند. در حالیکه  ءو ادارات و مراجع ذیربط ایفاات احتمالی، کنترول داخلی و ارزیابی خطر

، گزارش مورد بازرسی قرار ندادهاجراآت ریاست کنترول ساختمان های اساسی و ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری را   139۷الی  139۵
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وجود ندارد تا خالء های موجود تشخیص و جهت رفع آن سفارشات  اجراآت ریاست متذکرهیت مؤثرچگونگی های مشخص در بخش تفتیش 

 .مشخص ارائه میگردید

 پاسخ مرجع

ت ریاست های محترم مورد بازرسی قرارنگرفته اند. علت عدم تفتیش طی سالهای متذکره را در استعالم هیئت تحریر داشته که هیئت اآاجر

 حق دوباره بازرسی آنرا نداریم. تفتیش ( قانون اداره عالی 2۰ن ریاست مفتشین توظیف و ما مطابق ماده )اداره عالی بررسی خالف پالن ای

 تسفارش هیئ

برای نظارت و کنترول ساختمان های اساسی ترتیب و طبق پالن در تمام نواحی  پالن منظم و جامعمیکانیزم و یک  تا گردد یم سفارش -

رت و کنترول صورت گیرد. نتایج نظارت با رهبری اداره شریک ساخته شود و در زمینه اقدامات نظا شهر کابل از اعمار ساختمان ها

 اصالحی به عمل آید.

و کنترول جدی صورت گیرد تا میکانیزم و پالن نظارت از اجراآت مسوولین و کارمندان فعلی بخش کنترول ساختمان های اساسی نظارت  -

 آن تطبیق گردد مؤثرشکل درست و و کنترول ساختمان های اساسی ریاست به 

ریاست کنترول ساختمان های اساسی و ریاست طرح و تطبیق پالن  1399و  139۸ریاست تفتیش داخلی مکلف است اجراآت سال های  -

 نموده و تفتیش نماید. 1۴۰۰شامل پالن تفتیش سال  را های شهری
 

 ۰۱۰یافته شماره 

موجودیت مشکالت تخنیکی درپروسه طی ، جواز ساختمان و نقشه منظور شده و اعمار ساختمانها خالف معیاراتعنوان یافته: 

 نقشه های ساختمان هامراحل 

 تشریح یافته

طبق الیحه وظایف ریاست کنترول ساختمان ها بخش وظایف مدیریت عمومی سکتور خصوصی کنترول از مواد شرطنامه ساختمانها که قبالً 

در اثر  .مینمایدشی، کنترول و تطبیق سکیج های نهائی وسایر پالنها با لست نقشه های ویزه شده ترتیب گردیده، درساحات تجارتی ورهای

 به مشاهده رسید:در اسناد هیئت مؤظف نواقص و مشکالت  ذیل  توسطساختمانها تعداد بازرسی و تطبیق اسناد 

 ریاست  طرح وتطبیق پالنهای شهری ویزه گردیده،نظربه بازرسی اسناد تخنیکی نقشه ها ودیزاین های ساختمانهای اساسی که توسط  -

عبدالسالم  ولد سید شخص ((مربوط A( سکشن )1نقشه های بالک نمبر)در ( میباشد، ولی ۴بمشاهده رسید، که زون زلزله در کابل )

نقشه های چاه  همچنان میباشد.( دیزاین شده است، که خالف تطبیق پالن های شهری 3کریم واقع پروژه پروان سوم زون زلزله )

ه طبق معیارهای انجنیری در ساح .سپتیک آن مکمل نبوده و لست مشخصات سیستم آبرسانی و کانالزیسیون ترتیب نشده است

. در تمام استفاده شده است (Flatslabولی سلب ها بشکل ) مجاز نمیباشد( Flatslab)سطح پوشش تهکاوی بشکل هموار متذکره 

 است. ت تخنیکی وجود داشتهنقشه های طی مراحل شده مشکال

اسناد و نقشه های ساختمانهای که مجوز برای شان توزیع شده، یک سلسله مشکالت  بمالحظه رسیده مانند نقشه های ساختمانی    -

متر مربع مربوط محترم عبدالقیوم ولد عبدالکریم و شرکا نوع فعالیت ( ۷2۸)( واقع پروژه ایوب خان مینه بمساحت 9بالک نمبر )

نقشه مهندسی  شده و( منزل برای محترم عبدالقیوم طی مراحل گردیده ، نقشه کانالیزیسیون طرح ن1۰ارتی رهایشی به تعداد )تج

 مالک بالک متعهد .منزل اول پارکینگ در نقشه در نظر گرفته نشده است .اصالح نگردیده اما پروژه تطبیق و ویزه گردیده است
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 الالبلبال

ئئئئبیسشل   

ر ساختمان خویش نصب و بصورت دوامدار منظم مورد عمل تصفیه قرار دهد، که عمالً درساحه که دستگاه فاضالب را دگردیده بود 

 موجود نبوده اند.                       

قرار بازرسی اسناد و بازدید ساختمان اعزاز الدین ولد محمد صفا  -

نمبر بالک  ،و عبدالحمید ولد محمدنصیر موقعیت جاده میوند

 رهایشی، بمساحت –زل، نوع فعالیت تجارتی ( تعداد پنج من11۰)

آبرسانی و  نقشه مشخصاتهمچو مترمربع  نواقصات  (1۰۴.39)

 ر تهکوینگ دیپارکطبق نقشه  .ترتیب نگردیده است کانالزیسون

در تعمیر اعمار شده پارکینگ نظر گرفته شده ولی در ساختمان

ده شدر نقشه در نظر گرفته دستگاه تصفیه فاضالب  وجود ندارد.

در جواز ولی عمالَ چنین دستگاه در تعمیر وجود نداشته است. 

 -نوع فعالیت مؤسسات خدماتی ذکر گردیده اما در نقشه تجارتی

که مشکالت تخنیکی داشته  نقشه ها .رهایشی طرح گردیده است

است. تعمیر طبق جواز و نقشه پنج منزل باید  اصالح نگردیده

 اعمار گردیده است.شش منزل  یکهاعمار میگردید درحال

قرار بازرسی اسناد وبازدید ساختمان عبدالظاهر ولد عبدالطیف  -

( 6۸ولدیت عبدالعزیز موقعیت خوشحال مینه نمبر بالک )

 رهایشی –تعداد پنج منزل، نوع فعالیت تجارتی ( 2۷6مساحت )

نواقصات ذیل درطی مراحل و بازدید ساحه بمشاهده رسید: 

وده، بعوض ده منزل دوازده منزل اعمار ژورنال سر کار موجود نب

م ت ناحیه پنجسگردیده است ریاستهای کنترول ساختمانها و ریا

نتوانسته جلوتخلفات شخص متذکره را بگیرند، صرف یک قطعه 

 مکتوب عنوانی ارگانهای امنیتی ارسال نموده است. 

در ساختمان سردار ولی ولد جالت خان که در ناحیه اول موقعیت  -

( منزل از طرف شاروالی کابل ۵جواز و نقشه برای تعداد )دارد، 

( منزل اعمار ۷منظور گردیده است درحالیکه تعمیر متذکره در )

 گردیده است.

 

از ساختمان عبدالصمد ولد نذیراهلل موقعیت خیرخانه مینه حصه  -

( منزل ۸متر تعداد ) (63۰)( مساحت 1۷و16سوم نمبر بالک )

( طبق ۸بعوض )به مالحظه رسید که به مشاهده به عمل آمد و 

همچنان ارتفاع تهکوی  ( منزل اعمار گردیده است.9نقشه تعداد )

ی ه تهکویکسانتی متر در نظر گرفته شده، درحال( 2.22) درنقشه

 متر کارشده است.( 3.۵تعمیر در حدود )

یارات انجنیری را در نظر نگرفته نواقص که توسط تیم تمام نقشه هایکه طی مراحل نموده معریاست طرح و تطبیق پالن های شهری، درنتیجه 

ساختمانهایکه تخلف انجام میدهند در دیتابیس ثبت نشده و در مورد اجراآت ، های مربوطه ارایه گردیده، مطابق آن اجراآت صورت نگرفته

دستگاه  .تکمیل کارجلوگیری نگردیده است از و عمل تخلف قبل تمام ساختمانهای اساسی فاقد ژورنال بوده است. عملی روی دست گرفته نشده

( ساختمان که به عوض پنج منزل شش منزل خالف نقشه ویزه 6تصویر شماره )

 شده اعمارگردیده.

 .( ساختمان که بعوض ده منزل دوازده منزل خالف نقشه ویزه شده7تصویر شماره )

 اعمارگردیده.

 
( ساختمان که بعوض پنج منزل ۷تصویر شماره )

 الف نقشه ویزه شده اعمارشده اند.هفت منزل خ

 

خالف  ( منزل و ارتفاع تهکوی9( منزل )۸( ساختمان که بعوض )۸تصویر شماره )

 نقشه ویزه شده اعمارشده است.

 

طی مراحل و شرکا ( منزل برای محترم عبدالقیوم 1۰به تعداد ) (۵شماره )تصویر 

 شدهویزه وتطبیق اما پروژه شده ، نقشه کانالیزیسیون طرح نگردیده
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تهداب ها مطابق راپور تست خاک مشخص نشده و همچنان نوعیت  .فاضالب دریک تعداد ساختمانهای که قبالً ذکر گردید، نصب نشده اند

 است.بدون اصالحات ویزه گردیده اعمار ساختمان های متقاضیان اسناد نداشته است. جواز با نقشه مطابقت 

سهل انگاری و عدم هماهنگی ریاست کنترول و ساختمانهای اساسی و نواحی شهر کابل، نداشتن پالنهای نظارتی و ضعف در کنترول  علت آن

 دقیق ساختمانها در زمان اعمار آن و کمبود در موجودیت پرسونل مسلکی  وکاری می باشد. 
 

 پاسخ مرجع 

 بوطه اخذ گردیده است.در مورد قناعت مدیر انجنیری ریاست کنترول و ناحیه مر
 

 هیئت سفارش

ریاست کنترول و ساختمانهای اساسی و ریاست های نواحی باید ممبعد نقشه هایکه طی مراحل می گردد، تمام معیارات انجنیری را  -

 در نظرگرفته، نواقص که توسط تیم های مربوطه ارایه میگردد، مطابق آن اجراآت صورت گیرد.

میدهند، در قدم نخست ثبت دیتابیس گردد و پیرامون متخلفین از طریق ارگانهای امنیتی اجراآت عملی ساختمانهایکه تخلفات انجام   -

 را روی دست گیرند.

تمام ساختمانهای اساسی باید ژورنال داشته باشد و در ژورنال ازکارکردگی شان انجنیران ناحیه وقتاً فوقتًا کنترول و نظارت انجام   -

 دهند. 

ی کانالیزیسیون به جزئیات ترتیب گردد، دستگاه فاضل آب و تهداب ها مطابق راپور تست خاک مشخص، و لست مشخصات نقشه ها -

 همچنان نوعیت جواز با نقشه باید مطابقت داشته باشد.

 د.گردخود داری  الزم نواقص که توسط تیم های مربوطه ارایه میگردد، مطابق آن اجراآت صورت گیرد و از ویزه اسناد بدون اصالحات -

 

 ۱۱یافته شماره 

عدم موجودیت دیتابیس منظم و سیستم فایلینگ  در ریاست های کنترول ساختمانهای اساسی و طرح و تطبیق عنوان یافته: 

 پالن های شهری

 تشریح یافته

 و تطبیق پالن در اثر بررسی اسناد و کنترول عینی منجانب هیئت مؤظف از دفاتر موجوده ریاست های کنترول ساختمانهای اساسی و طرح

های شهری به مشاهده رسید که در ریاست های  متذکره دیتابیس مشخص در ارتباط به امور ساختمانی، ثبت مشخصات ساختمان و در کل 

  یک سیستم که باعث مدیریت اطالعات و معلومات ساختمان و امور تخلفاتی گردد، وجود ندارد.

 معلومات مورد نیاز به آسانی ونبودن سیستم کامپیوتری باعث گردیده است تا 

در زمان معین آن بدسترس قرار نگیرد، چنانچه مفتشین در جریان بازرسی 

پیرامون تعداد ساختمانهای که قباله توزیع شده و تخلفات ساختمانی دارند، 

جلوگیری و عدم جلوگیری تخلفات، توزیع و عدم توزیع قباله جات طالب 

در میعاد معینه آن به استعالمیه ها معلومات معلومات گردیدند، که وقت گیر و 

علت آن  نبود افراد مسلکی در این بخش و عدم ترتیب یک  .ارائه شده نتوانست

دیتابیس جامع بوده که کارمندان معلومات مورد نیاز را از البالی کتاب ها 

جستجو و بیشتر به زمان نیاز داشته است. و همچنان در ریاست محترم کنترول 

اسناد طور پراگنده در آرشیف موجود بوده  که   است. فایلینگ مشخص وجود نداشته 139۷الی  139۴نهای اساسی طی سال های ساختما
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عدم موجودیت سیستم فایلنگ  باعث تعلل و تأخیر در کار، هدر شدن منابع و در دسترس نبودن معلومات جهت تصمیم گیری گردیده است.

  شدن( اسناد و از بین بردن شفافیت اجراأت اداره میگردد.باعث ضیاع وقت، اتالف)تلف  مؤثر

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ مرجع  

 یسیستم اطالعات معلوماتی تمام اسناد مربوط به ساختمانها دردفاتر طورقلمی درج گردیده، و کدام دیتابیس الکترونیکی در بخش امورساختمان

 فعالً وجود ندارد، ارشیف موجود نمیباشد.

 سفارش هیئت

خواهد بود ریاستهای کنترول ساختمانهای اساسی و طرح وتطبیق پالن های شهری، جهت بهبود در امور ساختمانی سیستم اطالعات  بهتر

 معلوماتی دیتابیس را مطابق به معیارات و رهنمود ها ی امورساختمانی عیار و ارشیف مطابق به نورم های موجود ترتیب نمایند.
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 سومبخش 
 

 جه گیرینتی
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 امون یافته های تفتیشپاسخ مرجع پیر

نظریات و سفارشهای تفتیش را در  . شاروالی محترم کابل از اجرای پروسه تفتیش عملکرد در مربوطات آن اظهار سپاس و امتنان نموده اند

، تفتیشجهت رشد و انکشاف فعالیت ها و ارتقای سطح مهارت های مسلکی و مدیریتی کارمندان مؤثر و سودمند میداند، در جریان پروسه 

 راآتاجیافته ها و مشاهدات تفتیش با بخش های مربوطه مورد بحث قرار گرفته  و شریک گردیده، یک سلسله خالء ها و کمبودی های که در 

ر دارد نقش بارز و مؤث اجراآتموجود بود، با ارایه نظریات اصالحی مفتشین از انکشاف آن جلوگیری صورت گرفته است، که این خود بر تقویت 

 شاروال کابل نظریات و سفارشهای تفتیش را گام مهم میداند. و
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 نتیجه گیری

سوولیت مکه می باشد کابل  ریاست کنترول ساختمانهای اساسی و ریاست طرح و تطبیق پالنهای شهری یکی از ریاست های کلیدی شاروالی

و جلوگیری از خودسری ها و  اعمار ساختمان هاکیفیت  و کنترول طرح و ترتیب پالیسی، پالنهای شهری، طرح ودیزاین نقشه ها، نظارت

 را به عهده دارند.کابل شهر  ها در ساختماناعمار  تخلفات 

ای کنترول ساختمان ه، ارزیابی سیستم کاری و چگونگی اجراآت بخش عملیاتی یها مول پالنشهیئت تفتیش بعد از مالحظه اسناد اداره ب

نترولی، سیستم جوازدهی اعمار ساختمان های اساسی و چگونگی طی مراحل اسناد متقاضیان در موجود نظارتی و ک، پروسه های اساسی

کنترول ساختمان های اساسی و  ریاستتفتیش گردید به این نتیجه میرسد که اجراآت  139۷الی  139۵طی سال های  شاروالی کابل که

خودسر، غیر معیاری و تخلفات ساختمانی در شهر کابل  های ار ساختماناز اعمو نتوانسته  بودهف یضع ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری

 جلوگیری نماید.

نظارت و کنترول از تطبیق طرزالعمل ها و میکانیزم برای ریاست های متذکره هیچ گونه  کهبادرنظرداشت یافته های تفتیش میتوان گفت 

طرزالعمل های موجود در رابطه به کنترول ساختمان های اساسی و طرح چگونگی تطبیق و یا عدم تطبیق  از ندارد و پالیسی های وضع شده

ت، ثب پالن و برنامه مشخص جهتریاست کنترول ساختمان های اساسی  .و تطبیق پالن های شهری نظارت و ارزیابی صورت نگرفته است

 و قابل مالحظه ه و در رابطه اجراآت مشخصننمود طرح برای شهر کابل  139۷الی  139۵جلوگیری تخلفات ساختمانی طی سالهای  بررسی و

انعکاس دهنده ضعف  خودسر و غیر معیاری یو افزایش اعمار ساختمان ها نبود پالن و برنامه مشخص نظارتی و کنترولی. انجام نداده است

ص در ریاست کنترول و نشان دهنده فساد گسترده در شاروالی کابل بخصو قابل مالحظه مسوولین ریاست کنترول ساختمان های اساسی

 .می باشد ساختمان های اساسی آن اداره

ت و نظار ازینکه ریاست کنترول ساختمان های اساسی وظایف خویش را بصورت درست انجام نداده و در زمینه غفلت وظیفوی، سهل انگاری

. افزایش یابدشهر کابل با گذشت هر سال  باعث گردیده تا ساختمان های غیر معیاری و خودسر در الزم طبق احکام موجوده انجام نداده، 

همآهنگی  با ارگانهای امنیتی ساس یک برنامه و میکانیزم شفافا و به نتوانسته به گونه منظم تفتیشریاست متذکره در جریان سال های تحت 

 .انجام دهد های الزم را در جهت کنترول و جلوگیری از اعمار ساختمان های غیر معیاری و اضافه منزل

کاری و اجراآت اداره چنین نتیجه گیری میگردد  یبا درنظرداشت مشاهده عینی از اعمار ساختمان ها در شهر کابل و بررسی سیستم ها ناَ،ب

که از یکطرف اکثریت قاطع ساختمان های اعمار شده خودسر بوده و بدون معیارها و پالن های شهری اعمار گردیده است و از طرف دیگر برای 

تمان های که توسط ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری و ریاست کنترول ساختمان های اساسی جواز اعمار ساختمان و نقشه اعمار ساخ

. در بعضی موارد، جواز و نقشه ساختمان بعد از تکمیل کار ساختمان صادر گردیده و در بعضی صادر گردیده است در عمل تطبیق نگردیده است

نقشه منظور شده آن مطابقت ندارد. در هر سه حالت مشکل اساسی در اجراآت ریاست مربوطه، چون ریاست  حالت هم اعمار ساختمان با

 کنترول ساختمان ها و ریاست های نواحی شهر کابل از تمام ساختمان های که اعمار میگردد نظارت و کنترول مینماید، اما ازینکه در اجراآت

 رشوه ستانی در اجراآت اداره مطرح میباشد. اداره شفافیت وجود ندارد و موضوع فساد و

. ه استشداحکام قوانین و طرزالعمل ها تطبیق نمی گردد و ساختمان ها با درنظرداشت تخلفات اساسی و به شکل غیر معیاری ساخته  ،ازینرو

از اعمار  و ت اداره بهبود نخواهند یافتآاجرا ،بوجود نیایدرات قابل مالحظه یبناَ تا زمانیکه در رهبری، مسوولین ذیربط و سیستم کاری اداره تغی

 .ساختمان های خودسر و غیر معیاری جلوگیری نمی گردد
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