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 پیشگفتار

ی از طریق اجرای بازرسی ها ،اداره عالی تفتیش منحیث عالی ترین نهاد بازرسی کننده در کشور      

ترویج می  از طریق حسابرسی با جدیت، روند حکومتداری و اداره امور مالی شفاف و حسابده را مختلف

( همواره تالش می نماید که در  انتوسای اداره عالی تفتیش منحیث عضو سازمان بین المللی ) ،نماید

بدین طرف توسط اداره عالی  (1392)سالکه از ومحیطی تمام بازرسی ها به شمول تفتیش عملکرد 

تفتیش سایر محیطی ودر تطبیق تفتیش عملکرد و  بین المللیاز معیارات ، تفتیش اجرا گردیده است

   .دهد انجامدر مطابقت به آن بازرسی ها را  و استفاده ها

 نیا بوده،ررات ــو مق نیقوان تیرعا شیتفت ی،ور مالـــام شیشامل تفت شیتفت یسنت یاــه وهیش

 ومحیطی ردکــعمل شی، به شمول تفتیبازرس دیجد یها وهیخود را حفظ کرده و ش تیها اهم وهیش

پروژه ها و  یرو عیدولت به طور وس رایز. است دهیبرخوردار گرد یمهم گاهیاز جا انیم نیدر ا زین

 .گردد یابیحکومت ارز یبرنامه ها تیرو مهم است تا مؤثر نیاز امینماید،  یگذار هیبرنامه ها سرما

که توجه همه کشورهای جهان رصه بازرسی است یکی ازبیرون داده های ع ومحیطی تفتیش عملکرد

رتمام سطوح رابخـود معطوف ساخته است. هرچند پیشبرد تفتیش عملکرد مستلزم تطبیق قانون د

 الزم دارد. کشوربوده وشرایط خاصی را

 مدیریتو  ءاجرا دیؤثر و مفـم ،یبصورت اقتصاد دیمربوط به دولت با یها و برنامه ها روژهـــپ

نبوده و  ایاز قضا یاریدر بس عاتیو ضا یتیکفا یقادر به کشف ب مقررات و نیقوان تیرعا شیردد. تفتـگ

 .ابدی یعملکرد اختصاص م شیبه تفت شتریرو در سرتاسر جهان منابع ب نیاز ا

 یها تیفعـال تیو اقتصاد تیدیمف ت،یمـؤثر ۀمستقالن یو بازرس ـیابیعملکرد عبارت از ارز شیتفت

 .باشدیسازمان م ایمـــرجع، برنامه  کی

 :ردیگ یرا در بر م لیبوده و موارد ذ تیو مؤثر تیدیمف ت،یاقتصاد شیعملکرد مربوط به تفت شیتفت

و انجام  ، به حد اقل رسانیدن هزینه پرداخت ) قیمت نازل و مناسب ( یاقتصاد شیتفت -الف

 ی.تیریمد یهایسیو پال یمطابق به اصول و قواعد سالم ادار یادار یها تیفعال

از  ثرؤ، تحقق و دستیابی به اهداف و مقاصد تعین شده و استفاده مؤثرــــاستفاده م شیتفت -ب 

 یرائــــو اج ینظارت باتیترت ،یوماتــمعل یاــه ستمیبه شمول س ،یالـــو م یمنابع انسان

 .که مرجع جهت اصالح اشتباهات خود اتخاذ کرده است ییو طرزالعمل ها



   ت در ارتباط با أراــاج ، استفاده اعظمی و حد اکثر از منابع مالی و انسانی وتیدیمف شیتفت - ج

به  سهیاـدر مق میمستق راتیثأت شیو تفت یع تحت بازرسـرجـــبه اهداف م یابیدست

 . شده ینیب شیپ راتیثأت

 

 

، جهانی وبسزایی برخـــوردار بوده کرد، تفتیش محیطی امروزه از اهمیتدرپهلوی تفتیش عمل        

گی سوء، آلودلوگیری از اثرات جگی هوا وعوامل مخرب محیط زیست، غـرض کاهش وجلوگیری از آلود

دهنده خواص  تغییر ازدیاد عناصر و باالی صحت انسان وسالمت محیط زیست، جلوگیری از انتشار

فزیکی وکیمیاوی هوای آزاد، حفظ محیط زیست سالم، رعایت معیارهــای محیط زیستی، تشخیص 

یستی مشکالت، دریافت راه  های بیرون رفت، فراهم آوری تسهیالت درانجام خدمات بهتر محیط ز

 میباشد.
 

 اداره عــالی تفتیش بنابر ضرورت وصالحیت وظیفوی دراجــرای تفتیش عملکرد ومحیطی که یک امر

 رم کابل بمنظوربسا ارزنده تلقی میگردد، تصمیم اتخاذ نمود تا پـروسه تفتیش را درشاروالی محت

دهای نهاد متذکره نظریات اصالحی درفعالیتها وعملکر تشخیص وشناسایی خالء ها ونواقص واظهار

 ارایه نماید.تطبیق وگزارش آنرا جهت رفع نواقص وکاستی ها بمرجع مربوطه 
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گزارش نکات مهم  

ی ـادی وانکشافــودجه عـتحت ب ،ودجه منظورشدهــموجودیت ظرفیت دراستفاده ازب نبودمصرف و عدم -1

 طی %(67% الی 61)  دربخش بودجه انکشافی و%( 23% الی 16از)دربخش بودجه عادی درشاروالی کابل 

 (5. ص )بوده است 1393-1391سالهای 

ی ــط اما ،تهـزئید داش%( ت35وایدی )ـدرتطبیق پالن ع 1391ی سال ط ی کابلـشاروال ریاست تنظیف  -2

عواید نشان داده که عدم ظرفیت درجمع  در %( کسررا32،27)1393ودرسال  %(31،19) 1392 سال

 (31ص ) .آوری عواید رانشان میدهد

ری ـــگبازن وردــونه میان سالی مـپالن راهبردی )ماستر پالن شاروالی محترم کابل ( نظربه شرایط بگ -3

    (4. ص )است تا اکنون قرارنگرفته 1381جهت تحقق وتطبیق از سال 

 یواحد ها قیازطر لیوطورتحو یمقدار هنگفت پول در مصارف وجه سردست دیمالحظه گرد کهیطور  -4

 ــیافغان -221.374.355 -غ /ــجمعآ مبل 1393 یال 1391 یسال ها یطشاروالــی کابل  یدوم

 یاسالم یجمهور یمحاسبه نقد ماتنامهیطبق تعل یوجه سردست کهیدر حالاست،  دهیبمصرف رس

بمصرف برسد و  75فورم م  بیبا ترت یافغان -250000 ریعاجل ز صرف در مصارف کوچک و ،افغانستان

خبرداده ودر ختم سال بخرچ معتمد مجراء  آرسم بمرجع مربوط 76ورم م ف لیدر ختم هر ماه با تکم

 (7ص ) .است تهرا بخود نگرف یروسه جنبه عملــپ نیچن که تا اکنون ،رددــگ

ام محترم وزارت ـمق12/5/1389 ؤرخمTSI-9033- ارهشم الیه مطابق متحدالمالـم%7دم وضع ـع -5

 (9افغانی. ص )-500000مبلغ / از رچون باالترـای پــریداری هازخ الیهـم

بین  یانـافغ -156.247.980مبلغ/ه ب 4/6/1392الی4/6/1391قلم پرزه جات ازتاریخ ( 1127) قرارداد   -6

الیه محاسبه شده %( م2ه صرف )ـــده کـــمنعقد گردی ریفیـریف ظـشرکت احمد ظوشاروالی کابل 

ال مطابـق متحـدالم ورید جنسرکت واسناد مبنی برتولید ویا تـعــدم ارایه اساسنامه ش بابت ،است

مبلغ /  % مالیه باقی مانده(5ه )وزارت محترم مالی28/11/1392مؤرخ  33772Rse–شمــاره 

 (16. ص )میباشد قابل تحصیل انیغاف -7.812.399

 -909.360.890مبلغ /ه ب 15/3/1392ی ـال 15/3/1391دیزل وخاک ازتاریخ  ،رولرارداد تیل پطـق -7

 -45.468.045مبلغ/  % مالیه باقی مانده5بابت  ،انــشرکت داود شاه زمو شاروالی کابل بین افغانی 

 (16ص ).  میباشد ل تحصیلــــقابی افغان

 -186.560.000مبلغ/ه ب28/11/1392-11/1391/ 14 ازتاریخ قلم وسایط وتجهیزات تنظیفی7رارداد ـق -8

افغانی قابل  -9.328.000مبلغ/ % مالیه باقی مانده5بابت  پامیر حیدروشرکت  کابل  شاروالیبین  ،نیاافغ

 (17ص ) .میباشد تحصیل

 -17.480.000مبلغ/ه ب30/12/1391-24/4/1391ازتاریخ  بع سنگ زرد وسیاهمترمر 80000قرارداد  -9

قابل  افغانی-8.74.000% مالیه باقی مانده مبلغ/5بابت  ،شرکت سترکچرفاستر بین شاروالی کابل و افغانی

 (17ص ) .میباشد تحصیل
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شرکت پامیر روالی کابل وانی بین شاغاف-178.060.000به مبلغ /4/2/1392الت ازتازیخ آماشین رارداد ـق -10

 (17ص ) . میباشد قابل تحصیلافغانی  -8.903.000مبلغ/ % مالیه باقی مانده5بابت  حیدر

رهای ودیت پلــجدم موــع ه،ـرالی بند قرغــی قمبــــدوده چهارراهـــهادرمح لیول منهول عدم -11

   (18ص ).اده برکیـارجـکن

ق به ـمطاب ،زیـی کابل نسبت عدم هماهنگی میان شعبات مرکشاروال د های تحت اثرـدارکاتی واحـپالنهای ت

 (26. ص )ویت بندی نگردیده استـها اولـنیازمندی

، ای )تنظیفدربخش عادی وانکشافی درریاست ه ـرزه جات وروغنیات، پمواد ساختمانی یها قرارداد -12

مبالغ هنگفت  تا ،طی مراحل نگردیده وسبب گردیده ،بوقت وزمان آنسرسبزی وحفظ ومراقبت کار( 

ورم معینه بمصرف ـدون درنظرداشت نـتی بـرورت از وجه سردسـدارک اجناس مورد ضـبمنظور تهیه وت

 (26ص ) .سدبر

 ( 29تطبیق یافته ها وپیشنهادات اجراأت تفتیش داخلی قناعت بخش نیست. ص ) -13

 (36.  ص )عدم  تطبیق پالنهای  دقیق درقسمت محوکامل سگهای ولگرد درساحات مختلف شهرکابل  -14

قع م نسبت عدم پاک کاری بموـ، چهارم، هفتم ویازدهل بخصوص ناحیه اولشهرکاب ۀانـگ 22واحی ـدرن -15

 ، مایع وزباله ها باعث بروز وشیوع امراض مختلف ،انواع حشرات مضره وآلوده گیودورنمودن کثافات جامد

 (40ص ) .محیط زیست میگردد  هوا و

روژه ـــــارهای پـرا جهت پیشبرد ک ارـــها نفرکسبه کار ومزدورکریاست حفظ ومراقبت کارساالنه هزار -16

اهانه مبالغ هنگفتی ــذ فوتوکاپی تذکره وشهرت مکمله جذب ومـــر داشت اخــدون درنظـیش بوـوی خ

 (55ص ) . ه حقوق بمصرف میرساندـــرا جهت تادی

، دنیـارچــه درتهیه دیگهای بخـتل سوخـازمبالی روی بازار، استفاده کهنه پالستیکی وادـاستفاده ازم -17

 (70بدون موجودیت اشخاص فنی. ص ) کیمیاوی استفاده ازمواد 
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