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 بخش اول : معلومات راجع به تفتیش
 

  صالحیت، اهداف و میتودولوژی تفتیش ،حدود
 

ها در افغانستان یکی از نهادهای بسیار مهم در عرضه خدمات به ساکنین شهرها در مرکز و والیات شهرداری       

ات سبز، تأمین ـسعه ساحها و تو اد سرسبزیــمین تسهیالت معیشتی، حفظ وایجأها را ت بوده که وظایف عمده آن

ای تربیت بدنی، ـــه ا، میدانـه نظافت و پاکی محالت مربوط، صحت محیطی ، حفظ الصحه محیطی ،احداث جاده

های مسکونی، استمالک اراضی، توزیع  مراقبت سرکها، کوچهورهنگی و مدنی، حفظ ـمندویها، مارکیت ها، مراکز ف

( شاروالی در 148ر اهمیت آن حدود )ــغیره تشکیل میدهدکه بناب ارتی وـنمرات جهت اعمارمنازل مسکونی و تج

ی و سایر اسناد تقنینی کشور نون شاروال اــرکز والیات و ولسوالیها ایجاد گردیده و وظایف یاد شده را در پرتو قــم

یل قیمت زمین ودی از قبــوایدی خـع عــاکثرآ وابسته به مناب ها یشهردارهای  ارف فعالیتـمص  ل مینماید.اعما

جایدادهای رهایشی و تجارتی، محصول صفایی، محصول تهجایی، حق االجاره ها، اجاره پارکینگهای وسایط، کرایه 

ولی شهرها، قیمت اوراق بهادار، محصول خدمات شهری، ـهای دخ  ول وسایط در دروازهــها، محصول از دخ ملکیت

ودجه ــاز ب وده که به اساس آن قسمت اعظمـــح و غیره بقیمت تکس نقشه، جرایم، محصول بلبوردها، تکس لوای

.                                                             گردد شاروالیها از عواید منابع یادشده تمویل می دی وانکشافیعا

                                      :                    دمیگردتعریف  قانون شاروالیها اینگونه (2مطابق به ماده )شاروالی 

                                                                                                                          تعریف شاروالی

از  کنان شهرین نیازمندهای عمومی ساشاروالی عبارت از یک شخصیت حقوقی حکمی عامه است که به منظور تأم

 .                               . نماید طریق وظایف محوله مطابق احکام قانون شاروالیها و سایر اسناد تقنینی فعالیت می

 بودجه شاروالیها

بودجه شاروالیها از دو بخش عادی و انکشافی متشکل بوده و مصارف آن از عواید تحصیل شده قرار ذیل تمویل  

 گردد: می

  ( درصد 55( درصد عاید ثابت شاروالی تمویل و درصورت عدم امکان، از متباقی )45عادی از )بودجه   

                                    گردد. ثابت و غیرثابت بموافقه وزارت مالیه جبران می عاید

 نک  ی در باــالود شاروـبت و غیر ثابت و دارایی موج اید ثاـــ( درصد ع55قی ) فی از متبا بودجه انکشا

وه مالی شاروالی میسر نباشد از ـــحاالت استثنایی که تطبیق پالن انکشافی از وج گردد، در میتمویل 

 گیرد. ه انکشافی دولت مساعدت صورت میـــریق بودجــط

 (قانون شاروالیها، عواید شاروالی مربوط به خودش بوده مصارف عادی12بر بنیاد ماده )  خود را با                                          

      سازد. مطابق به بودجه عادی منظورشده عیار می ،درنظرداشت عواید حاصله

 گردد عواید کلیه منابع شاروالیها به حساب مخصوص آن تحویل بانک می. 
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 تفتیش حدود

را تحت محترم شهر کابل شاروالی  1393 اخیر الی 1391 های سال و معامالتت أاجراو محیطی تفتیش عملکرد 

 2014دسمبر سال  22مطابق هجری شمسی  1393اول جدی سال آن عمأل بتاریخ بازرسیپوشش قرار داده و 

لوده گی هوا ، عوامل مخرب کننده آوضعیت بیشتر روی و محیطی تمرکز تفتیش عملکرد  ه،آغاز گردید  میالدی

ای محیط زیستی ، مدیریت زباله ها و مساعی م ، رعایت معیارهــــمحیط زیست ، حفظ محیط زیست سال

( زیست  و صحت محیطی و حفظ محیطمراقبت کاروحفظ  ،ی در بخش ریاست های ) تنظیف ، سرسبز سرسبزی 

در بخش های ) کنترول مالی ، مدیریت قوای بشری ، مدیریت تدارکات و قرارداد ها ، مدیریت عملیات ها ، 

ط به قواعد و رعایت قوانین و مقررات ، مدیریت مواد زائد زباله ها ( موضوعات مربو  سیستم تفتیش داخلی،

                                                                                                                                   میباشد.

 قانونی صالحیت های

حسابی  تیش ) اداره عالی تفتیش صالحیت تفتیش عملکرد ، امور مالی ومطابق ماده پنجم قانون اداره عالی تف

واحد  -4یه ئقضا ۀقو -3شورای ملی  -2ریاست جمهوری و نهاد های مربوط به آن  -1 :مراجع ذیل را دارا می باشد

      ریاست های عمومی مستقل  -5به آنها در داخل و خارج کشور  طهای ادارات مرکزی و محلی و ادارات مربو

تصدیها و شرکت های دولتی و شرکت  های که  -9شاروالی ها  -8لوی حارنوالی  -7کمیسیون های مستقل  -6

سایر مراجعی که پول یا وجوه عامه را دراختیار داشته یا از آن استفاده می  -10دولت در آن سهیم می باشد 

 ،تصریح میدارد که مفتشین بایداداره عالی تفتیش قانون  (5فقره) ماده دوازدهمو ( 8)فقره ماده یازدهم ،نماید.( 

 انجام دهند.نظرداشت اصول اقتصادیت ، مؤثریت و مفیدیت درتفتیش عملکرد و محیطی را با

اداره  مقام محترم1393/  9/  19رخ ؤم( 878) بدین ترتیب تیم تفتیش عملکرد و محیطی براساس حکم شماره

 ) ریاست تنظیف ، سرسبزی ، تحت اثرهای لکرد و محیطی را در واحد ا تفتیش عمـــعالی تفتیش مؤظف گردید ت

تفتیش عملکرد ومحیطی مطابق به معیار های سازمان بین المللی  شاروالی کابل انجام دهد.حفظ ومراقبت کار(

 . نهاد های عالی تفتیش صورت گرفته است

 اهداف تفتیش 

 :ده استباتوجه به اهداف ذیل انجام شطی یمحعملکرد و تفتیش 

 . چارچوب قانونی، استراتیژی و رعایت معیار های محیط زیستی و مدیریت زباله ها 
 

 مفیدیت انجام  بقت با اصل اقتصادیت ، موثریت و  اــه ها، فعالیت های سرسبزی در مطــمدیریت زبال

 است.     شده

  مخرب کننده محیط  لوده گی هوا و عواملآچارچوب قانونی و شیوه های مدیریتی برای جلوگیری از    

  .زیست
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 ثر ؤبودجه منظور شده ، تخصیصات صادرشده ، پالنهای تدارکاتی ، ساختار اداری و تشکیالتی ) استفاده م

تفتیش داخلی   ،انسانی ( ، انکشاف قوای بشری ، ارزیابی سیستم کنترول داخلی ی مفید از منابع و نیرو و

 .)اقتصادیت، مؤثریت و مفیدیت( اصولمینان  از رعایت وحصول اط، پالن راهبردی و مصارفات 
 

 

 معیار تفتیش 

 حدود مصرف بودجه با نظر داشت بودجه منظورشده و تخصیصات صادر شده ، توانمندی پرسونل خدماتی ،

لوده گی هوا ، عوامل مخرب کننده محیط زیست ، آفعالیت ها بمنظور جلوگیری از  ،معامالت وت أچگونگی اجرا

ت بمراقزباله ها و مساعی سرسبزی و حفظ  حیط زیست سالم ، رعایت معیار های محیط زیستی ، مدیریتحفظ م

در نواحی  فعالیت های کاری در بخش صفاییرنظر داشت تخصیص در بودجه، میزان استفاده از وجوه با دو وکار

فعالیت های ، ا و محالت رک هپاک کاری کانال ها ، سرسبزی ساحات ، حفظ و مراقبت س ،کابل شهر ۀگان 22

 استندردهای بین المللی برگرفته از تفتیش محیطی در رابطه به شاروالی کابل مطابق به معیارات تفتیش عملکرد

(ISSAI)  (300  ،3000  ،3100 و  5110( و همچنان معیارات تفتیش محیطی طوریکه در ایسای )  3200و

 .انجام شده است  ،محیط زیستیقررات قوانین و م ،مطابقت به طرزالعمل ها در(  5120
 

 شیوه تفتیش 
   

نفوس بدلیل  ملیون پنج  بیشتراز هـکای کشورـر جمعیت ترین شهر هزیز ما افغانستان از پـکابل پایتخت  کشور ع

م افزایش نیز میباشد واین حالت روبه افزایش جمعیت بر تما بوده و در حالرا دارا اجرت ها از والیات میزان بلند مه

ی از مهمترین شاروالی ـوده است شاروالی کابل یکــخدمات به شمول خدمات شاروالی ها فشار وارد نمهای عرصه 

گسترش  ک جمعیت در حالهای کشور بوده و پروژه های بسیاری را برای فراهم سازی امکانات رفاه شهری برای ی

شامل حفظ الصحه محیطی ، صحت محیطی ،  ترم کابل انجام میشودمیدهد . خدمات که توسط شاروالی محانجام 

تخلیه مواد فاضالب ، پیاده روها ، مارکیت ها ، پارک های  ،یه خانه ها ، سرک ها ، کانال ها مدیریت زباله ها ، تصف

اه عموم ـن کثافات وغیره می باشد که برای افزایش رفـدفدفع وه فعالیت های باغبانی و سرسبزی ، چگونگی ــعام

و محیطی در ریاست ، تصمیم به اجرای تفتیش عملکرد شاروالی کابل با توجه به اهمیت لقی میگردد بسیار مهم ت

وژی ـــرفته شد. میتودولـگدر نظر اداره و سایر فعالیت های این  های ) تنظیف ، سرسبزی ، حفظ مراقبت و کار (

 مربوط دهایـواح 3و  شاروالی حترم ماداره  معامالت مالی شامل بررسی دقیق اسناد و و محیطی  عملکرد تفتیش

ای ـآنها با درنظر داشت معیاره ومحیطی  کردــسایر اطالعات و ارزیابی عمل به آن، تجزیه و تحلیل اطالعات مالی،

 یات نظر حصول دیدگاه ها وت آن با عملکرد سایر کشورها،  أتصریح شده ،  مقایسه اجرابین المللی محیط زیستی 

پیرامون یافته ها ، مشاهدات ،ارقام و سفارشات ، کنترول عینی از ساحات و مصاحبه ها با  ل مقامات شاروالی کاب

 .(  11و  7، 4، 1اهالی نواحی ) 
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 بردی )استراتیژیک( شاروالی کابل پالن راه

ویر در شهر کابل تد 1381کنفرانس بین المللی که در سال  ،میباشدده ساله شاروالی کابل دارای ماستر پالن  

یافته بود ، تصویب نمودند که ماستر پالن شهرکابل جوابگوی نیازمندی های شهری نبوده ، بتأسی از فیصله 

م ـلمقابل حکاکنفرانس متذکره ، وزارت امور شهر سازی پیشنهادی را به مقام محترم ریاست جمهوری تقدیم و با

فوق و صراحت ماده پنجم قانون شاروالیها و در درمورد صادرگردیده به استناد حکم  20/5/1381( مؤرخ 919نمبر)

الی  -2011ازسال نتیجه تالش وزارت امور شهر سازی و شاروالی کابل قرارداد ترتیب ماستر پالن شهر کابل 

 کشور هندوستان و مؤسسه محترم جایکا جاپان عقد و در فرجام ماستر پالن شهر  (با کمپنی )ای سی تی2025
ه جلسات مشورتی با ارگانهای داخلی و بین المللی تدوین و بعد از طی مراحل اصولی و کابل بعد از چندین مرتب

مقام عالی  5/5/1391( مؤرخ 45تائید شورای عالی شهر سازی افغانستان و با در نظر داشت مواد فرمان شماره )

ن شهر کابل نموده بود . ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ، که وزارت امور شهر سازی را مکلف به تهیه ماستر پال

طوریکه در زمینه ن رسمآ جهت تطبیق به شاروالی محترم ارسال گردیده است .آاینک بعد از طی مراحل اصولی 

شاروالی کابل به اساس ماستر پالن ، ) :وانسجام استفساربعمل آمده چنین پاسخ ارایه داشته اند  ازریاست پالیسی 

طرح ومورد تطبیق قرارمیدهد و برویت ، لویت بندی وا ، هانیازمندی  ۀمطالعپالن های ساالنه خویش را به اساس 

 رونیب پالن ماستر یکار یها تیاولو دیبا أبن .(را ترتیب می نماید خویش ساالنه   انکشافیو عادی ن پالن های آ

 یادار یعموم جلسه صلهیف دیتائ از بعد قرارداشت شان اریاخت در که یکار امکانات و بودجه به نظر و سینو

 ، ها پروژه قیتطب از اعم یکار مختلف یها عرصه در شیخو(  ساله پنج یال ساله کی)  یها پالن درج یشاروال

 ینوساز ، معاشات پرداخت عرصه در یتکنالوژ از استفاده ، لیترخ کهیفابر انکشاف ، دیجد کابل ، نیزم استمالک

 کابل شهر در یاالرض سطح یابها رد مشکل رفع ، یسبزسر و وکار مراقبت حفظ ، فیتنظ یها استیر طیوسا

 . گرفتیم قرار قیتطب مورد ستیز طیمح حفظ به رابطه در دوست یها کشور با ها تفاهمنامه جادیا
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 یافته ها و مشاهدات تفتیش بخش دوم :  

      یمدیریت مال 2 -1

خدمات شهری رد و دستیابی وتحقق اهداف قبأل ذکر شده عملکیکی از اجزای مهم  شاروالی کابل مدیریت مالی  

  شاروالی  میباشد.

 1393و  1392، 1391، تخصیصات صادره و مصارف سالهای عادی و انکشافی  جدول ذیل بودجه منظور شده

 :را نشان میدهد شاروالی کابل

سال  
 مالی

صادرشده تخصیص بودجه منظور شده نوع بودجه  مصرف شده  
جه عدم مصرف بود

 منظور شده

عدم مصرف 
تخصیص صادر 
 شده

1391 

 2,142,419,265 2,522,891,969 2,553,750,000 یعاد
411,330,735 

(%16) 
380,472,704 

(%15) 

 380,869,249 446,464,708 1,164,087,569 یانکشاف
783,218,320 

(%67) 
65,595,459 

(%15) 

1392 

 3,405,185,233 3,504,595,418 4,157,804,000 عادی
752,618,767 

(%18) 
99,410,185 

(%3) 

 879,981,102 1,025,573,096 1,857,908,202 انکشافی
977,927,100 

(%52.63) 
145,591,994 

(%14.19) 

1393 
 3,113,196,461 3,205,292,788 4,048,027,391 عادی

930,830,930 

)%23( 

92,096,327 

)%2.87( 

 1,409,454,774 1,877,139,834 3,571,097,163 انکشافی
2,161,642,389 

)%60.53( 
467,685,060 

)%25( 

 ( وضعیت مالی شاروالی کابل 1جدول )

 

قابل توجهی در محدودۀ  انکشافیعادی وعدم مصرف بودجه منظور شده  ،مالحظه میگردد در جدول فوق طوریکه 

سال های طی خش بودجه عادی % ( در ب23% تابه 16%( در بخش بودجه انکشافی ، از ) 67%تا به 52) از 

ترتیب غیر واقعی بودجه توسط شاروالی  هنده میباشد. عدم مصرف بودجه عادی و انکشافی نشاند 1393الی 1391

 کافی نمایانگر عدم موجودیت ظرفیتمیباشد و همچنان شده نورم های قبول   کابل بوده واین رقم فراتر از محترم 

بیشتر از بیش نیاز به  درحال رشدوبا جمعیت پنج ملیونی  یکه شهر کابلدر حال بودهمدیریت مصرف بودجه  در

سالم عاری از هر گونه آلوده گی هوا سبزوی ادر بخش های تنظیف ومدیریت زباله ها ،ایجاد فض امدیریت الزم و کار

مبرز  اعمار ،سرک های داخل شهرو ترمیم حفظ و مراقبت  دربخش سرسبزی ،حفظ محیط زیست  جهتخاک و

سیالب ها و باران های موسومی  ندرموقع سرازیر شدسرک ها ، کانال های آب رو بمنظور جلوگیری از تخریب 

این امر نشان میدهد که . انکشافی میباشد عادی و که بیانگر ضعف در برنامه ریزی و تطبیق پروژهایداشته 

حتی برنامه ها روی دست گرفته ، د شاروالی محترم کابل ظرفیت مصرف وجوه تخصیص داده شده انکشافی را ندار

  .نشده ویا اینکه در وقت معینه تکمیل نگردیده است 
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این تأخیر در راه اندازی و اکمال برنامه و پروژه ها منجر به تعویق و یا افزایش هزینه ها گردیده که باالی 

تأثیرات منفی بجا گذاشته ، دافاقتصادیت و مفیدیت کار های شاروالی ودر نتیجه باالی مؤثریت و رسیدن به اه

 است. 

 مشاهده 

شاروالی  های تحت اثرطوریکه از بودجه منظورشده ، تخصیصات صادرشده ، مصرف شده و وجوه باقیمانده واحد  

پیش بینی شده   بودجهنوع  هیچ) ریاست های تنظیف ، سرسبزی ، حفظ ومراقبت ( استفسار بعمل آمد ، کابل

مشترک و  محترم کابل بطور داشته ،بلکه بشکل کلی و مجموعی در بودجه شاروالیو معین ن مشخص ،جداگانه

در رابطه به بودجه و تخصیصات تا از صورت مصرف و عدم مصرف  ، رسیده استپیش بینی و بمصرف مخلوط 

ه آوری میگردید هم چنان تثبیت و تفکیک شده نتواست ک ممربوطه علهای پالن  مطابقتحقق و تطبیق پروژه ها 

تطبیق و تحقق پروژه ها و پالن های پیش بینی شده بمصرف رسانیده اند ریاست های محترم چه مبالغی را جهت  

محترم تنظیف ، حفظ ومراقبت و سرسبزی که نقش عمده و بارز را در چگونگی حفظ محیط های بخصوص ریاست 

محیط زیست ، مدیریت و انتقال زباله  هوایسبز و ازبین بردن عوامل مخرب کننده سرزیست ، ایجاد محیط سالم و

پیش بینی و در نظرگرفته شده بود ،آیا تخصیصات بوقت و زمان آن مواصلت کافی  طور آیا بودجه کهها داشته 

پیرامون موارد ذکرشده  وجود داشته یا خیر، تا بودجه ورزیده بود ویا اینکه درریاست های فوق الذکرظرفیت مصرف

  .اظهار نظرمیگردید
 

 ارشسف

بمنظور حسابدهی ، حساب گیری و شفافیت در مصرف وبازدهی ، رسیدن به نتایج مطلوب مطابق اهداف و پالن 

است تا تدابیر الزم را جهت ترتیب و تنظیم بودجه بهترهای مطروحه پیش بینی شده شاروالی محترم کابل 

 خویش ) ریاست تنظیف ،  اثر ای تحتبرای واحد ه  مطابق تشکیل منظورشده نه در کود های مصارفاتیبطورجداگا

 قیتطب و تحقق به رابطه در صاتیتخص و بودجه مصرف صورت از تا .نمایداتخاذ  (وکار سرسبزی و حفظ مراقبت

 .بتفکیک هرواحد نتیجه مفید و مؤثر بدست آید مربوطه یها پالن مطابق ها پروژه

     مشاهده

 و تحقق جهت یبازنگر مورد یسال انیم بگونه طیشرا نظربه(  بلکا محترم یشاورال پالن ماستر)  یراهبرد پالن 

 .است نگرفته قرار تااکنون 1381 سال از قیتطب

 که دیآ انیبم آن در الزم راتییتغ و لیتعد یسال انیم بگونه طیشرا به توجه با یگاه هرچند دیبا یراهبرد پالن

 لیراتشک یکارشاروال یمحوراصل شده بیترت ساله ده ماسترپالن دیبا هیأت نظر به است نگرفته صورت کار نیا

 یــشاروال مقام رفـط از و یبند تیاولو هیاول یاــه یازمندین قــمطاب کیژیاسترات ساله پنج پالن آن از دادویم
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 در تا گرفت یرمقرا قیتطب ومورد شده دهینجانگ ساله پنج یال کسالی یها پالن در یمال امکانات بانظرداشت

 پالن قیتطب با وصرف نگرفته صورت کابل یشاروال در کار نیا که بودیم جوابده لوؤمس بمراجع نآ قیتطب قسمت

  ربوطــم یها استیر از گانه داـــج یها هیاستعالم یط که یها پرسش بمالحظه . اند نموده اکتفا کسالهی یها

 بعمل پرسسش باشدیم اداره کی در یاراساسیهاومع استندرد زا یکی قتیحق در که پالن به ارتباط در یشاروال

 میوتنظ بیترت  کایج یخارج موسسه کمک به که داشته ساله ده پالن ماستر یرو دیتاک محترم یشاروال مدهآ

 ساالنه پالن یرو وهمه نبوده یخبر مدت کوتاه و مدت انیم ، درازمدت کیژیاسترات یها پالن واز دهیگرد

 ، یعنی پالن ساالنه وجود داشت ولی اولویت بندی طبق ماسترپالن صورت نمیگرفت. دان دداشتهیتاک

  سفارش

 رونیب پالن ماستر  یکار یها تیاولو ، قرارگرفته یبازنگر مورد دیبا(  کابل یشاروال پالن ماستر)  یراهبرد پالن 

 یشاروال یادار یعموم جلسه صلهیف دییتأ از بعد قراردارد، شان اریاخت در که یمال امکانات و بودجه به نظر و سینو

 ها پروژه قیتطب از اعم کابل محترم یشاروال ماسترپالن مطابق گرددو(  ساله پنج یال ساله کی) یها پالن درج

 در یتکنالوژ از استفاده ،(  اسفالت یربرایق یساز آماده ، سنگ دیتول) لیخ تره کهیفابر انکشاف ، نیزم ،استمالک

 رد مشکل رفع ، یوسرسبز کار و مراقبت حفظ ، فیتنظ یها استیر طیوسا ینوساز ، عاشاتم پرداخت عرصه

 به رابطه در دوست یها کشور هابا تفاهمنامه عقد و یحیتفر یها پارک جادیا کابل، شهر در یاالرض سطح یآبها

 . ردیقرارگ اجرأ و قیتطب مورد  ، ستیز طیمح حفظ تیرعا یچگونگ

ازوجوه سردستی در واحد های تحت اثرشاروالی کابل) ریاست های سرسبزی، چگونگی استفاده  2- 2

 :  (کارو تنظیف و حفظ مراقبت

طوری صورت گرفته میتواند که فورم   سردستی مطابق هدایت تعلیماتنامه محاسبه نقدی ج ا.اوه وجازمصارف 

ذریعه فورم  ووطی ماه مصرف  دوصدوپنجاه هزار افغانی مطالبه- 250000/مبلغ  نظر به ضرورت عاجل، (75م)

بمرجع مربوطه ازاجرای آن معلومات داده وبه همین منوال الی ختم سال مالی تمامی وجوه مطالبه شده باید  76م

  .بخرچ معتمد محسوب گردد

 پاسخ مرجع 

بعمل آمد در پاسخ چنین  استفسار  17/5/1394مؤرخ  30 نمبرطوریکه موضوع وجه سردستی ذریعه استعالمیه 

اند ) شاروالی کابل طی سالهای قبل وجه سردستی را طبق احکام مقام محترم شاورالی جهت رفع  تحریرداشته

پیرامون موضوع کدام الیحه و ضروریات شعبات و خریداری های عاجل در جمع متعمدین مربوط اجرأ نموده و

 ه سردستی توسط ــاسناد پول وج تعلیماتنامه وجود نداشته تابه اساس آن اجراأت صورت میگرفت ودر اخیر سال

رآئی داده میشد و این پروسه از سالیان متمادی به این طرف ـمعتمدین حاضرو بمالحظه آن از جمع معتمدین مج

رار ـت محترم کدام الیحه و یا تعلیماتنامه وجود داشته باشد لطف نموده بدسترس ما قأاگر نزد هی جریان دارد.

 ی سال ـوریکه مالحظه میگردد، شاروالی محترم کابل طــــط بنأ راأت صورت گیرد(داده تا منبعد بمالحظه آن اج
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ه نقدی تحت عنوان وجه سردستی مصرف ، ــرداشت تعلیماتنامــمبالغ هنگفتی رابدون در نظ 1393 -1391های 

 میشود : وضاحت دادهکه ذیآل 
 

 ریاست حفظ ومراقبت

 -مبلغ/1392درسال افغانی، - 31.975.330 -مبلغ / 1391ریاست حفظ ومراقبت شاروالی کابل طی سال 

  -2.643.900 -ه سردستی و مبلغ /ــــافغانی وج -41.111.072 -مبلغ / 1393ودر سال  افغانی -27.609.631

جهت خریداری و سایر نیازمندی های ریاست  - 103.339.933 -جمعآ مبلغ /طور تحویل 1393افغانی را در سال 

 و تصفیه گردیده است .  اءمبالغ فوق در ختم سال های تحت بازرسی بخرچ معتمدین مجرمتذکره مصرف و 

 ریاست تنظیف 

 -19.964.801-افغانی وجه سردستی ومبلغ / -1.800.000 -مبلغ / 1391ریاست تنظیف شاروالی کابل طی سال 

افغانی طور - 8.999.270 -افغانی وجه سردستی ومبلغ /  1.900.000--مبلغ/1392درسال افغانی را طورتحویل،

افغانی را طور تحویل  -9.655.655 -افغانی وجه سردستی و مبلغ / -1.900.000 -مبلغ / 1393تحویل ودر سال 

جهت خریداری و سایر نیازمندی های ریاست متذکره مصرف و مبالغ فوق در افغانی  -44.219.726 -جمعآ مبلغ /

 و تصفیه گردیده است .  اءرختم سال های تحت بازرسی بخرچ معتمدین مج

 ریاست سرسبزی 

 -مبلغ / 1392افغانی،در سال  -10.734.005 -مبلغ / 1391ریاست سرسبزی شاروالی کابل طی سال 

افغانی را به  -73.814.696 -افغانی ، جمعآ مبلغ / -38.632.995 -مبلغ / 1393ودر سال  نیافغا -24.447.696

سایر نیازمندی های ریاست متذکره مصرف و مبالغ فوق در ختم سال عنوان وجه سردستی، جهت خریداری و 

 و تصفیه گردیده است .  اءهای تحت بازرسی بخرچ معتمدین مجر

های مربوطه جهت تهیه وخریداری اجناس مورد ریاست همچنان قابل ذکر است مبالغ که در جمع معتمدین 

 ی ـط مربوطه در وجه معتمدینکابل اداری شاروالی از طریق ریاست محترم مالی وضرورت حواله گردیده است ، 
 

احکام مقام صرف به اساس پیشنهاد و ، وجوه نقدی وجودنداشته جمع وقید جهتدفاتر ،کدام مراحل گردیده 

در اسناد مصارفاتی اصل گردیده ، اسناد ترتیب خریداری و زاد آبازار محترم شاروالی ، اجناس مورد ضرورت از

  .موجود میباشد ) ریاست مالی و اداری(شاروالی کابل مرکز

در مرکز شاروالی کابل  ) تثبیت احتیاج (ناشی از عدم ترتیب پالن های منظم تدارکاتی و نیاز سنجیچنین اجراأت 

وجه سردستی  مبالغ هنگفت بعنوان، تا باعث گردیدهو واحد های تحت اثر آن موجود بوده واین اجراأت 

پنجاه  سه صدوهزاروهفتادو چهارصدوسه ملیون و بیست ویکدوصدو - 221.374.355 -، جمعآ مبلغ /وطورتحویل

احتوا مینماید ، جهت خریداری موارد درریاست های مربوطه  – 1393الی 1391افغانی طی سال های  پنجو

  فقره مطابق بند دوم در حالیکه باید تمامی اجناس مورد ضرورت شاروالی محترم کابل ، رسیدهمصرف مختلف به 
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پنجم طرزالعمل تدارکات یکماه قبل ازختم سال مالی تثبیت ودرپالن تدارکاتی گنجانیده تاازطریق اعالن 

وداوطلبی به قیمت نازل عقد قرارداد ، تهیه وتدارک میگردید که این نوع اجراأت اصل اقتصادیت رامتأثر ساخته 

  است .
 

  سفارش

طی ازطریق واحد های دومی  وطورتحویل صارف وجه سردستیطوریکه مالحظه گردید مقدار هنگفت پول در م

 وهفتادصدویسملیون و بیست و یکدوصدو - 221.374.355 -/جمعآ مبلغ ) 1393الی  1391های سال

در حالیکه وجه سردستی طبق تعلیماتنامه محاسبه  است،(بمصرف رسیده  افغانی پنجپنجاه و صدویسهزاروچهار

   75افغانی با ترتیب فورم م -250000 مبلغ/صرف در مصارف کوچک وعاجل زیر نقدی جمهوری اسالمی افغانستان

خبرداده ودر ختم سال بخرچ معتمد آبمرجع مربوط رسم 76بمصرف برسد و در ختم هر ماه با تکمیل فورم م 

 گردد که تا اکنون چنین پروسه جنبه عملی را بخود نگرفته است .  ءمجرا

مطابق  عاجل و کوچک مورد ضرورت خویش راهای خریداری یت داده میشود ، تابه شاروالی محترم کابل هداأبن

 عیارسازند .( 250000) تعلیماتنامه نقدی ج.ا.ا 

     مشاهده 

وجه سردستی ریاست های حفظ مراقبت وکار ، از )طور پرچون(خریداری اجناس مورد ضرورتحواله های  طوریکه

 طی یکسال مالی از یک منبع واحدشرکت ها ودکاکین  از گردیدواضح در نتیجه  ،بازرسی تنظیف و سرسبزی 

 رخؤم 9033Tsi ) شماره متحدالمال مطابق کهخریداری صورت گرفته است افغانی  – 500000/ -بیشتر ازمبلغ

اسناد مبنی بر تولید و تورید اجناس  ، در صورت ارایهفیصد مالیه میگردد  7تابع  هیمال محترم وزارت 12/5/1389

طی یک که دکاکین شرکت ها وفیصد مالیه در غیر آن  2تابع ( واسناد گمرکی شرکت اساسنامه اری شده )خرید

و فیصد مالیه قابل تحصیل  7، ، تابع شده باشد که از آنها اجناس و و سایل مورد نیازخریداری گردیده سال مالی 

 . میباشدواردات دولت  انتقال به

 سفارش

 شاروالی کابل .ریاست حفظ مراقبت و کار در

-حاوی مبلغآاز پرزه فروشی نوید اهلل جمع( 1391 )طی یک سال مالی پرزه جات مورد ضرورتخریداری  -1

افغانی از پرزه  فروشی نویداهلل قابل  -61075/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -872500/

 .میباشددولت  به واردات وانتقال تحصیل 

از سامان برق فروشی برادران چهاردهی جمعا  (1392 )طی یک سال مالی قیسامان آالت برخریداری  -2

افغانی از سامان برق  -40190/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -574135/-حاوی مبلغ

 . میباشدفروشی برادران چهاردهی  قابل تحصیل به واردات دولت 
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از تایر بطری وروغنیات فروشی عبدالحمید  (1391)طی یک سال مالی مورد ضرورت خریداری اجناس  -3

افغانی از  -38794/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -554200/-شریفی  جمعا حاوی مبلغ

 نزد تایر بطری وروغنیات فروشی عبدالحمید شریف قابل تحصیل به واردات دولت است .

از شرکت تجارتی حبیب احسان ذبیح اهلل ( 1391 )طی یک سال مالی طرف ضرورت خریداری اجناس -4

افغانی از  -38616/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -551660/-لمتد جمعا حاوی مبلغ

 .میباشدشرکت تجارتی حبیب احسان ذبیح اهلل لمتد قابل تحصیل به واردات دولت 

 

لی بافی برادران شیرزاد نوری از مرکزی جا( 1391)طی یک سال مالی مورد ضرورت خریداری اجناس  -5

افغانی از  -110.437/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -1.577.670/-جمعا حاوی مبلغ

 به واردات دولت است .و انتقال مرکزجالی بافی برادران شیرزاد نوری  قابل تحصیل 

حاجی نجم الدین جمعا  ورکشاپ انجینری( از پرزه فروشی 1392)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -6

از پرزه گردیده افغانی  -56526/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -807515/-حاوی مبلغ

 ورکشاپ انجینری حاجی نجم الدین  قابل تحصیل به واردات دولت است . فروشی

نشنل  ازشرکت تجارتی هاشمی افغان انتر )1391(طی یک سال مالیمورد ضرورت خریداری اجناس  -7

از گردیده افغانی  -64453/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -920750/-جمعا حاوی مبلغ

 . میباشدتجارتی هاشمی افغان انترنشنل  قابل تحصیل به واردات دولت محترم شرکت 

از شرکت تجارتی حبیب احسان ذبیح اهلل ( 1392)طی یک سال مالی  طرف ضرورت  خریداری اجناس -8

افغانی از  -31463/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -449475/-تد جمعا حاوی مبلغلم

 شرکت تجارتی حبیب احسان ذبیح اهلل لمتد قابل تحصیل به واردات دولت است .

-از پروزه فروشی دل اغا ونقیب اهلل  جمعا حاوی مبلغ (1392)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -9

افغانی از نزد پروزه فروشی دل اغا  -63420/-که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  افغانی -906000/

                                  ونقیب اهلل  قابل تحصیل به واردات دولت است .

از شرکت مقدس عزیزی لمتد جمعا  (1392)طی یک سال مالی  مورد ضرورت خریداری اجناس -10

شرکت مقدس افغانی از -62139/-یه حاوی مبلغ ه تابع هفت فیصد مالافغانی ک 887.695/-حاوی مبلغ

 عزیزی لمتد قابل تحصیل به واردات دولت است .

-از یعقوبی امین لمتد جمعا حاوی مبلغ( 1393)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -11

امین  یعقوبی شرکتافغانی از  -74249/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -1.060.700/

 . میباشدلمتد قابل تحصیل به واردات دولت 
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از فروشگاه حاجی محمد صدیق ایوبی جمعا حاوی  (1393)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -12

افغانی از فروشگاه حاجی محمد  -64588/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -922680/-مبلغ

 ت است .صدیق ایوبی  قابل تحصیل به واردات دول

از شرکت تجارتی محمودی گروپ لمتد جمعا  (1393)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -13

افغانی از شرکت تجارتی  -61971/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -885300/-حاوی مبلغ

 محمودی گروپ لمتد قابل تحصیل به واردات دولت است .

از سامان برق فروشی برادران چهاردهی  جمعا  (1392)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -14

افغانی از نزد سامان برق  -40648/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -580675/-حاوی مبلغ

 فروشی برادران چهاردهی  قابل تحصیل به واردات دولت است .

زاده جمعا  از پروزه فروشی محمد فرید ابراهیم (1392)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -15

افغانی از پروزه فروشی  -66899/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -955700/-حاوی مبلغ

 قابل تحصیل به واردات دولت است . محمد فرید ابراهیم زاده 

از ورکشاپ تخنیکی وانجینری حاجی نجم الدین جمعا  (1393)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -16

افغانی از ورکشاپ  -49385/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -705500/-حاوی مبلغ

 . میباشدتخنیکی وانجینری حاجی نجم الدین  قابل تحصیل به واردات دولت 

از برادران چهاردهی مارکیت پل محمود خان (  1392)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -17

افغانی از نزد  -75980/-فیصد مالیه حاوی مبلغ  افغانی که تابع هفت -1.085.421/-جمعا حاوی مبلغ

  برادران چهاردهی مارکیت پل محمود خان قابل تحصیل به واردات دولت است .

از اهن االت غزیزی دارالمان مقابل سرک گذرگاه   1393خریداری اجناس طی یک سال مالی  -18

افغانی از نزد اهن  -40875/- افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ -583935/-جمعا حاوی مبلغ

 االت عزیزی  قابل تحصیل به واردات دولت است .

از فروشگاه سنگ مرمر ولی عصر جمعا حاوی  (1393)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -19

افغانی از نزد فروشگاه سنگ  -39564/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -565.200/-مبلغ

 یل به واردات دولت است .مرمرولی عصر قابل تحص

-از پرزه فروشی عالوالدین  جمعا حاوی مبلغ(1393)یخریداری اجناس طی یک سال مال -20

افغانی از پرزه فروشی عالوالدین   -37940/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -542000/

 قابل تحصیل به واردات دولت است 

-ز رنگ فروشی برادران وزیری جمعا حاوی مبلغا (1393)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -21

افغانی از رنگ فروشی برادران وزیری   -51142/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -730594/

 .قابل تحصیل به واردات دولت است 
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-از شرکت اورینتیل پاسیفیک جمعا حاوی مبلغ (1393)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -22

افغانی از نزد شرکت اورینتیل  -39446/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -563520/

 پاسیفیک قابل تحصیل به واردات دولت است .

-حاوی مبلغازدستگاه فلزکاری اریوب جمعا(1391)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -23

دستگاه فلزکاری اریوب   افغانی از -58842/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -840600/

 قابل تحصیل به واردات دولت است .

از فروشگاه مواد تعمیراتی انصاف جمعا حاوی  (1391)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -24

افغانی از فروشگاه مواد  -89220/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -1.274.572/ -مبلغ

 ت دولت است .تعمیراتی انصاف قابل تحصیل به واردا
 

-از سیدبرادرز ورکشاپ جمعا حاوی مبلغ (1391)خریداری اجناس طی یک سال مالی  -25

افغانی از سیدبرادرز ورکشاپ  -106974/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -1.528.205/

 قابل تحصیل به واردات دولت است .

افغانی  -1.186.360/-تد جمعا حاوی مبلغاز داودی لم 1391قرار خریداری اجناس طی یک سال مالی  -26

افغانی از نزد داودی لمتد قابل تحصیل به واردات دولت  -83045/-که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ 

 است .

-از شرکت ساختمانی خان جمعا حاوی مبلغ 1391قرار خریداری اجناس طی یک سال مالی  -27

افغانی از نزد شرکت ساختمانی  -82936/-ی مبلغ افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاو -1.184.800/

 خان  قابل تحصیل به واردات دولت است.

از شرکت مقدس عزیزی لمتد جمعا حاوی  1391قرار خریداری اجناس طی یک سال مالی  -28

افغانی از نزد شرکت مقدس  -40856/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -583660/-مبلغ

 تحصیل به واردات دولت است .عزیزی لمتد قابل 

-از پرزه فروشی عالوالدین  جمعا حاوی مبلغ 1393قرار خریداری اجناس طی یک سال مالی  -29

افغانی از نزد پرزه فروشی عالوالدین   -36862/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -526600/

 قابل تحصیل به واردات دولت است .

از ورکشاپ تخنیکی حاجی معلم قلعچه جمعا حاوی  1393سال مالی  قرار خریداری اجناس طی یک -30

افغانی از نزد ورکشاپ تخنیکی  -51002/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -728600/-مبلغ

 حاجی معلم قلعچه  قابل تحصیل به واردات دولت است .
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هاشمی افغان انترنشنل جمعا حاوی  از شرکت 1393طی یک سال مالی طرف ضرورت خریداری اجناس  -31

افغانی از نزد شرکت  -137754/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -1.967.920/-مبلغ

 هاشمی افغان انترنشنل قابل تحصیل به واردات دولت است .

از شرکت مقدس عزیزی لمتد جمعا حاوی  1393طی یک سال مالی مورد ضرورت خریداری اجناس  -32

افغانی از نزد شرکت  -236905/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -3.384.350/-مبلغ

 مقدس عزیزی لمتد قابل تحصیل به واردات دولت است .

از شرکت هاشمی افغان انترنشنل  جمعا  1393طی یک سال مالی مورد ضرورت خریداری اجناس  -33

افغانی از نزد شرکت  -100595/-لیه حاوی مبلغ افغانی که تابع هفت فیصد ما -1.437.080/-حاوی مبلغ

 قابل تحصیل به واردات دولت است . هاشمی افغان انترنشنل 

از پروزه فروشی محمد عارف یوسفی  1393طی یک سال مالی مورد ضرورت خریداری اجناس  -34

ی از نزد افغان -105.557/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -1.507.950/-جمعا حاوی مبلغ

 پروزه فروشی محمد عارف قابل تحصیل به واردات دولت است .

از شرکت نصیر ایثارلمتد جمعا حاوی  (1393)طی یک سال مالی مورد ضرورت  خریداری اجناس -35

افغانی از شرکت نصیر ایثار  -72261/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -1.032.300/-مبلغ

 % مالیه7بابت عدم وضعافغانی  - 2.412.607-مبلغ /ردات دولت است .که جمعا لمتد قابل تحصیل به وا

 .از فروشنده گان ذکر شده قابل تحصیل دانسته میشودشماره  35 درطی
 

 ریاست تنظیف  شاروالی کابلدر

-از کرین کاری بندامیر جمعا حاوی مبلغ (1391)طی یک سال مالی مورد ضرورت خریداری اجناس  -1

افغانی از کرین کاری بند امیر لمتد  -54663/-انی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ افغ -780900/

 قابل تحصیل به واردات دولت است .

-از محمودی گروپ جمعا حاوی مبلغ (1391)طی یک سال مالی مورد ضرورت خریداری اجناس  -2

محمودی گروپ قابل  افغانی از -42515/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -607350/

 تحصیل به واردات دولت است .

-از یعقوبی امین  جمعا حاوی مبلغ (1391)طی یک سال مالی مورد ضرورت خریداری اجناس  -3

یعقوبی امین  قابل  شرکتافغانی از -55785/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -796930/

 تحصیل به واردات دولت است 

-جمعا حاوی مبلغازدکان قصابی عبداهلل  (1391)طی یک سال مالی  ضرورتگوشت موردخریداری  -4

عبداهلل قابل تحصیل ازقصابی افغانی  -48202/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -688600/

 .به واردات دولت است
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-مبلغ اوی از الخلیج پرزه فروشی  جمعا ح (1391)طی یک سال مالی مورد ضرورت خریداری اجناس  -5

الخلیج پرزه فروشی  قابل افغانی از -75596/-یه حاوی مبلغ افغانی که تابع هفت فیصد مال -179940/

 تحصیل به واردات دولت است .

 -640.560/-از عارف یوسفی  جمعا حاوی مبلغ(1391)طی یک سال مالی  طرف ضرورتخریداری اجناس -6

افغانی از عارف یوسفی قابل تحصیل به واردات  -44839/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ 

 دولت است .

شماره از فروشنده گان فوق الذکر قابل  6% مالیه درطی 7افغانی بابت عدم وضع  -321600 -مبلغ /که جمعا 

  تحصیل دانسته میشود.
 

 ریاست سرسبزی  شاروالی کابلدر

-روشگاه احمد رامین جمعا حاوی مبلغاز ف( 1392)طی یک سال مالی  مورد ضرورت خریداری اجناس -1

فروشگاه احمد رامین  قابل افغانی از -39235/-یه حاوی مبلغ افغانی که تابع هفت فیصد مال -560500/

 تحصیل به واردات دولت است.

-از نهال فروشی کابل قشنگ جمعا حاوی مبلغ 1392طی یک سال مالی مورد ضرورت خریداری اجناس  -2

افغانی از نهال فروشی کابل قشنگ  -64225/-بع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ افغانی که تا -917500/

 قابل تحصیل به واردات دولت است 

برق نظری جمعا حاوی سامان از فروشگاه  1392طی یک سال مالی  مورد ضرورت خریداری اجناس -3

شگاه برق نظری افغانی از فرو -65936/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -941940/-مبلغ

  .قابل تحصیل به واردات دولت است

-از ورکشاپ تخنیکی جرمن  جمعا حاوی مبلغ 1392طی یک سال مالی مورد ضرورت خریداری اجناس  -4

افغانی از نزد ورکشاپ تخنیکی  -39844/-افغانی که تابع هفت فیصد مالیه حاوی مبلغ  -569200/

 جرمن  قابل تحصیل به واردات دولت است . 

 .میشود قابل تحصیل دانسته شماره  (4)% مالیه طی 7افغانی بابت عدم وضع  - 209240 -مبلغ / جمعا که
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 شاروالی کابل منابع بشریدیریت م 3-2

 :دماتی حسب ذیل ترتیب گردیده استدر بخش کارمندان و اجیران خ 1393الی  1391سالهای تشکیل    

 1391تشکیل سال 

کارمندان  کمبود موجود  شدهاصل تشکیل منظور 

 اجیر کارمند  اجیر کارمند اجیر کارمند بالمقطع

1561 5746 1501 5662 60 84 28 

 1392تشکیل سال 

کارمندان  کمبود موجود  اصل تشکیل منظور شده

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند بالمقطع

1614 6351 1523 6159 91 192 29 

 1393تشکیل سال 

کارمندان  کمبود موجود اصل تشکیل منظور شده

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند بالمقطع

1614 6391 1476 6125 138 266 26 

 ( 2جدول شماره )

 مشاهده  

از صالحیت های امر عطا بوده وپرسونل خدماتی تقرر کارمندان  تشکیلطبق کابل محترم شاروالی مربوطات در

نظرگرفته  درافراد ستگی شایاهلیت و ، لیاقت تا درمطابقت به آنها ایجاد نگردیده است  العملطرزو ار معی کدام

تنظیف  ،کارو مراقبت حفظ ، هایستازریابه ترتیب  کارمندان یکار تیظرف یارتقا بردن بلند حهت. شود 

اکثرکارمندان  اند : اسخ ارایه نمودهپپرسش بعمل آمد که چنین (15و21،13طی استعالمیه های شماره)وسرسبزی 

(  ICDLارتقای ظرفیت )آموزشی که ازطرف وزارت کارواموراجتماعی تدویریافته بود وکورسهای درکورسهای 

بوده اما دردو تشکیل مطابق نیازمندیها  کارو مراقبت حفظآموزش دیده اند . اما دیده شد که صرف درریاست  

  ریاست دیگر کمرنگترمیباشد .

 سفارش  

 جذبدر  تضمین نماید کهبرمبنای وضع طرزالعملها ومکانیزم شفاف را  استخدام پروسه باید  کابل حترم مشاروالی 

بورد اعالنات جمعی و یا صفحات انترنتی اعالن  درمربوطه  بست هایدر شایسته ومناسب  ،مسلکی اشخاص ،  افراد

به ،  صورت گیرداستخدام  أبعدفی ومعرافرادواجد شرایط یک کمیسیون خاص به و  آزاد پروسه رقابتوطی یک 

 رد امور ــبرای پیش بکاری الزم  های رفیتــتا از ظقصیرالمدت را دایر یآموزشجدیدالتقررکورس های کارمندان 

کنترول و  ،نظارت ، مورد محترم  شاروالیمقامات ارشد طرف  ازباید کارمندان برخوردار گردند. فعالیت های 

 .انجام دهند همربوط بخش هایدر ثرراؤمکار شاروالی کابلکارمندان سایر با مذکور ادافر  تا د،ارزیابی قرارگیر
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 تدارکات وقرارداد ها  مدیریت 4-2

       مشاهده

،  بوده بدون ویزه کنترول داخلی  ریاست محترم پالن و پالیسی طی مراحل میگردد، طریققرارداد های که از

معنونی ریاست محترم پالیسی وانسجام پرسش بعمل آمد 22/1/1394خ ( مؤر15موضوع ذریعۀ استعالم شماره )

که مطابق قانون تدارکات ، آمراعطا  لی کابل شاروامقام محترم شفاهی اساس هدایت به )اند: چنین نگاشته 

به آن مدیریت ذیصالح میباشد ومدیریت کنترول نیز تحت صالحیت ایشان بوده بنأ اسناد قرارداد ها غرض ویزه 

 میباشد. در سیستم کنترول داخلی  بیانگر ضعفکه  ، (رم ارجاع نگردیده است محت

 سفارش

طبق قانون وتعامل اداری تمام قرارداد های که ازطریق ادارات محترم صورت میگیرد بعد ازمرحله افرگشایی قبل 

 .ازمراحل قرارداد دراوراق قرارداد مربوطه آن ویزه کنترول صورت گیرد

طی مراحل پروسه ازبعدتا تمامی موضوعات تدارکاتی خویش را منبعد مکلفیت دارد ارکات مدیریت محترم تد

جهت اخذ منظوری ،ویزه و کنترول توسط کنترولران داخلی  و اخذ) تثبیت احتیاج ، اعالن و داوطلبی (تدارکاتی

 .نمایدمقام شاروالی ارایه ب

 مشاهده

ریاست محترم شاروالی کابل  با شرکت ها  1392 و 1391های دوسیه های قرارداد های عقد شده سال طوریکه 

 جنستورید مبنی بر تولید ویا اسناد  وشرکت اساسنامه  یان،دوسیه های قرارداد مورد بازرسی قرارگرفت ، دراوراق 

رخ ؤ( م Rse -33772قانون مالیات برعایدات و متحدالمال شماره ) 72اساس ماده برکه  موجود نبوده

 :م محترم وزارت مالیه تابع هفت فیصد مالیه قرار میگیردمقا 28/11/1392

احمد شرکت  و  کابل یشاروالفی مابین قلم پرزه جات برای وسایط مختلف النوع  1127 تهیه قرار داد .1

  4/6/1392الی  4/6/1391از تاریخ  افغانی -156.247.980/-مبلغ به ارزش مجموعیظریف ظریفی لمتید 

حاوی مبلغ که باقیمانده فیصد مالیه  5 و وضعدو فیصد مالیه ه های موصوف ، از حوال ،استگردیده عقد 

قابل مذکوراز شرکت  میگرددافغانی ونه صدونوده سزارو هشتصدودوازده هوهفت ملیون  – 7.812.399/-

 . پنداشته میشودتحصیل 

به ارزش  زمان لمتدداودشاه شرکت  و  کابل یشاروالفی مابین  تیل دیزل ، پطرول وخاک  تهیه قرار داد .2

از حواله ،عقد گردیده است 15/3/1392الی  15/3/1391از تاریخ  افغانی -909.360.890/-مبلغ مجموعی

چهل  –45.468.045/-حاوی مبلغ که  باقیمانده فیصد مالیه 5 ودو فیصد مالیه وضع  های موصوف ،

قابل تحصیل مذکورشرکت از نزد میگرددافغانی هشت هزارو چهل پنج وصدوشصت وچهارملیون  وپنج

 .پنداشته میشود
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پامیر شرکت و  کابل یشاروال فی مابینهفت قلم وسایط و تجهیزات تنظیفی و خریدرای تهیه قرار داد    .3

از تاریخ   افغانی -186.560.000/-مبلغ به ارزش مجموعیروز  120ح اتحیدر لمتید بعد از افت

باقیمانده فیصد مالیه  5 ،دو فیصد مالیه وضع  موصوفاز حواله های  28/11/1392الی14/11/1391

 مذکور هشت هزارافغانی میشود از نزد شرکتوصدو بیست ه سونه ملیون  – 9.328.000/-مبلغ حاوی 

 . تحصیل پنداشته میشودقابل 

فی متر مربع سنگ زرد وسیاه جهت سنگ فرش پیاده رو های شهر 80000و خریداری تهیه قرار داد .4

از افغانی  -17.480.000/-مبلغ به ارزش مجموعی سترکچر فاستر لمتدشرکت  و کابل یلشاروامابین 

 فیصد مالیه 5 ،گردیدهدو فیصد مالیه وضع  ازحواله های موصوف 30/12/1391الی  24/4/1391تاریخ 

قابل تحصیل متذکره  از نزد شرکت،افغانیهشتصدوهفتادو چهارهزار –874000/-حاوی مبلغ  باقیمانده

 . شته میشودپندا

فی  یات (لودر وغیره ضرور ،رول اسکواتور )و وسایل طرف ضرورتالت آماشین و تهیه خریداری قرار داد  .5

-مبلغ به ارزش مجموعیروز  120اح ال سی تشرکت پامیرحیدر لمتد بعد از افت و  کابل یشاروالمابین 

 فیصد مالیه 5، فیصد مالیه وضع  دو  از حواله پولی موصوف 4/2/1392از تاریخ افغانی  -178.060.000/

تحصیل قابل مذکورصدو سه هزار  افغانی از شرکت هنوهشت ملیون  –8.903.000/-حاوی مبلغ  باقیمانده

 . پنداشته میشود

 پاسخ مرجع 

( ذریعه استعالمیه شماره اد مبنی بر تولید و یا تورید جنسموضوع ارایه اسناد ) اساسنامه و اسناد گمرگی و یا اسن 

بعمل عنوانی مقام محترم شاروالی کابل ، معاونیت مالی و حسابی استفسارهیات مؤظف بازرسی  9/6/1394مؤرخ32

 ، در جواب چنین تحریر داشته اند:آمده

نتایج که در استعالم هذا گنجانیده شده حینیکه ، کاستی ها و تفاوت های وجه سردستی و قراردادی ،) کمی 

سمت تحصیل آن بمراجع مربوط اخبار نموده واسناد راحاضر نمایند، از نتیجه به گزارش شما مواصلت ورزید در ق

 عالی تفتیش اطمینان خواهیم داد ( اداره محترم
 

    از پروژه های بودجه انکشافی عینی مشاهدات  5-2

عقد احد ازمنبع وساختمانی و اسفالت سرک چهاراهی قمبر الی بند قرغه با شرکت ساختمانی ایکان  امورطوریکه 

 برمال گردید: ذیل صاتبازدید بعمل آمد ، نواق گردیده بود

 ولیل به شده گذاشته ها منهولها که باالی پلیت ، در قسمت سنگ فرش های پیاده رو سه منهول وجود داشت 

 آب رد شیگنجا شده جور سرک دوطرف به که یبغل یها چهیجو ، باشدیم خوریپا و نبوده ها فرش سنگ سطح

 رو لیس پل به که چهیجو سرک غرب بطرف گرددیم آن واطراف جاده یبرو آب بندش سبب ، انداشتهر ینیپائ

 .گردد یم پل بیتخر باعث ندهیدرآ که شده دهیکش یمسلک ریغ آبروبشکل شودیم یمنته
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 .بند قرغهچهاراهی قمبر الی ( عدم لیول منهول ها در محدوده 1)شماره تصویر 

 

 کاریبافت سنگدر، صورت گرفت از جریان کار امور ساختمانی واسفالت سرک گردنه سخی که  مشاهده عینی -2

تپک شده سنگ کاری  که جوی یئینپاهای قسمت بعضی  است.توجه صورت گرفته کمتری کنارسرک  ها چهیجو

است وزارت زراعت مسیر داده شده در جویچه مقابل  که جمال مینهسه راهی  آبی که به طرف ،کاری نشده 

  گنجایش رد شدن آب دو جوی را ندارد.
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  عدم تپک کاری جوی های گردنه سخی (2) شمارهتصویر  

 

 .( عدم بافت و استفاده الزم مساله در سنگکاری دو طرفه جوی های سرک گردنه سخی و سه راهی جمال مینه3)شمارهتصویر 

 



 

تفتیش عملکرد و محیطی                                                      اداره عالی تفتیش                                                          20 

 

کانال مذکور ب های سطحی کانال ناحیه دوازدهم با شرکت ساختمانی فقیر رحمانی ، آر ساختمانی رد امو -3

میشد که در یک قسمت تقریبا  وصل ی کابلن باید به دریاآاز قسمت سرک سلیم کاروان شروع وختم 

باعث تجمع که بمرورزمان  جمع میشودشده مسیرداده  ب ها، آیک گودال دریا در( متر نارسیده به 190)

تکثر انواع  و تعفن ، بویبب سگردیده ،همچنان تحت االرضی  آب هایوآلوده شدن آب های گندیده 

 شیوع امراض ساری و جلدی میگردد. مضر،حشرات 

   (12) هیناح یاالارض سطح یها ردآب( 4)رشمارهیتصو 

  ( 12( رد آب های سطح االارضی ناحیه )5تصویرشماره )
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 . ( به آن منتهی میشود12( گودالیکه تمام آب های سطح االارضی ناحیه )6ه )تصویر شمار  

عقد با شرکت ساختمانی کنسرویبل که متره قلعه زمانخان  60امور ساختمانی واسفالت سرک طوریکه از -4

مشاهده بعمل آمد ، گلدان های وسطی ) بلوارها ( قسمأ خالی ویا توسط جغل پرکاری گردیده گردیده بود 

 کلفیتسرک با خاک زراعتی ازم این در حالیست که مطابق شرایط قراردادپرکاری گلدان های وسطی است.

 .های قراردادی بوده است

 

 . بلوار ها یا گلدان از خاک زراعتی  ( از عدم پرکار 7تصویر شماره )
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 .( پرکار ی  بلوار ها یا گلدان از خاک جغل دار 8تصویرشماره ) 

 

    
    .  خاک جغل دار( پرکار ی  بلوار ها یا گلدان از 9صویر شماره )ت
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که با شرکت ساختمانی نوین حکیم رحمن مینه   Aامور ساختمانی واسفالت سرکهای قسمت طوریکه از -5

ر های شانه جویچه ها نواقص دیده شده که با معیا قسمتدر  بازدید بعمل آمد ،قرارداد گردیده بود زاده عقد

که بطرف کدام کانال  معلوم شده نمیتواندهاب آمسیر رد اکثر جویچه ها درهای سرک سازی عیار نبوده و 

که باعث ها ، ایستاده باقی مانده جویچه  آب های موسمی در منطقه اهالی اظهاراتنظربه  ،ی میشودتهمن

 میگردد .برای اهالی منطقه  روزافزون سرازیر شدن آب ها در سطح سرک وایجاد مشکالت

 

    . نه های سرکشانواقص در قسمت های ( 10تصویر شماره )  

  

 ( عدم پاککاری جوی ها توسط مدیریت تنظیف ناحیه هشتم شاروالی که سبب بندش مسیر آب گردیده است.11تصویر شماره ) 
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اضافه  آناالتر ازو ب %30.26 – 15 ی انکشافی ساختمانی حدودپروژه ها در بعضآطوریکه به نظر میرسد  -6

ست محترم طرح  اشته که ناشی از عدم دقت در طرح ، تطبیق و دیزاین نقشه ها منجانب ریاد وجودکاری 

اصل متأثر شدن ، که چنین اجراأت نشان دهنده  بودهو تطبیق پالن های شهری ، شاروالی محترم کابل 

 . در پروژه های متذکره میباشد اقتصادیت 

 سفارشات 

بودجه پروژه  7طور قیدی از چهارده پروژه های اجراء شده حفظ مراقبت و کار و هیات مؤظف ق پالن طببر      

که اکثر پروژه ها به بهره برداری سپرده شده اما نواقص و کاستی ها در کار  آمددید زانکشافی شاروالی محترم با

 که قرارذیل است:ه موجود بودهاپروژه 

 الیه دوم انداخته نشده . -

 رک بدنه سازی والیه اول انداخته شده جویچه ساخته نه شده.س -

 پلرگلدانها کارنه شده. -

 آبروجویچه ها کمتردرنظرگرفته شده است . -

بت مشکل امنیتی ناتکمیل ، مبرزها وناوه آبروها وبعضا درزها روی بام پروژه پارکنگ وسایط جاده والیت به نس -

 شده است.دیده 

 پروژه ها نقشه ها اکثرا دارای کمی وکاستی بوده ،، یق ساحه را مطالعه نکرده قردریاست طرح وتطبیق طو -

درکارپروژه ها بمشاهده میرسد ( فیصد 30،26) تر ازباالبادقت الزم طرح ودیزاین نه شده که سبب کاراضافی حتی 

 .که مشکل بعدی پروسه تدارکاتی بمیان می آید

نرا طبق  امکانات مالی دوباره آیمه کاره سالهای تحت بازرسی و قبل از پروژه های ن شاروالی محترم مکلف است تا

ن پروژه های نیمه کاره کم کیفیت بزودترین فرصت از آشامل پالن کاری خویش نموده وانرا تکمیل نماید در غیر 

 .  رفتخواهدثریت خود را از دست داده و پول مصرف شده به هدر ؤبین رفته مفیدیت و م

ندسی ، کود های ساختمانی  ، و کود انکشاف شهری ، کود سرک ها و کود دیزاین پل ها که اداره کود های مه )

نورم ستندرد تصویب کرده استفاده نمایند که در اکثر پروژه ها کود ها استفاده نگردیده  در کود انکشاف شهری 

ی ساحات سبز تثبیت شده است ، در کود انکشاف شهر مسایل مربوط به محیط زیست جدا در نظر گرفته شده

در یک شهرک چقدر ساحه سبز باید وجود داشته باشد  زمین های زراعتی باید به چه اندازه باشد در  است مثآل

توسعه شهری در افغانستان به ویژه در دهه گذشته ، بیشتر خارج از اصول و نورم های توسعه شهری کارصورت 

عی و اقتصادی داشته است . نبود پارک ها و سایر محالت سبز ، جدی محیطی ، اجتما گرفته است و پیامد های 

 (.شهر اسیب رسانیده است ساحاتدر بیشتر راکیفیت هوا

در مورد پروژه های که از بخش های عادی وانکشافی با قراردادیان عقد قرارداد صورت گرفته نظر به کار انجام شده 

 ور دار نبوده وهم گرنتی که بمدت یکسال در کار پروژه ها در ـکه از پروژه ها بمشاهده میرسد از کیفیت الزم برخ
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ثریت ( را انجام ؤنظر گرفته میشود بسیار زمان کم واندک بوده وقراردادی کار الزم طبق معیار ) مفیدیت و م

 نمیدهد .

نج سال ارتقاء داده پالی نست تا در ماده قرارداد گرنتی سرکهای کار شده را توسط قراردادیان بمدت آبر  یأتنظر ه

کار شده خود داشته تا کار با کیفیت و های ینده پروژه آولیت های در قبال ؤمسوو قراردادیان نیزشامل بیمه گردند 

 ثررا انجام دهند .ؤم

خویش میباشد بمالحظه مصارف مجله  روزمره( تن پرسونل مصروف کار و فعالیت 3635ریاست تنظیف با تشکیل )

رسانه های صوتی ونوشتاری که از  ریکالمها،تهیه کلپ ها،مصاحبه ها، بروشورها، چاپ ونشرتنظیف غیرازمصارف 

افغانی که در طول سال  -238000سیس در طی دو ماه بیشتر از أطریق راپور رسید ها مشاهده گردید از بدو ت

ه چنین کارصورت ( افغانی میشود بمصرف رسیده که مصارف مجله تابع قرارداد میگردد، ک500000) الترازبا

نرا داشته باشد زیرا مجله با عکس های رنگین آن چنان نیست که ارزش آنگرفته است در حالیکه کیفیت مجله 

 استیر بوده، ینشرات کار مصروف عامه یاگاه و ارتباط استیور ات نشر استیر کهیطورخواننده ها مزین شده 

 و مراسم در ها رسانه دعوت ،یمطبوعات یها نفرانسک میتنظ و بیترت حهیال به مطابق کابل یشاروال نشرات

 پوشش مختلف یها مناسبت به ها شعار هیته ها، رسانه با ها یشاروال روابط نیتام کابل، یشاروال یرسم محافل

شده  ، دوبار به نشرمیرسد،اخبار پامیر طی هفته، ردیگیم تعلق  استیر نیا به کابل یشاروال یها کارکرد یخبر

نشرات شاروالی مواد و موضوعات الزم در اختیار یک مرجع ریاست بخاطر هماهنگی و کنترول الزم در میتواند که 

ش را به ریاست یورد های خوآدر ضمن ریاست تنظیف و سایر ریاست ها تمام فعالیت ها و دست  قرار گرفته

الی از طریق خویش در قسمت مقام شاروبادر تفاهم  وارسال و ریاست مذکور تمام موضوعات را توحید آنشرات رسم

ثریت طبق هدایت حکم ؤتا از یکطرف اصل صرفه جویی اقتصادیت ، مفیدیت و م ن اقدام نمایند .آنشر وطبع 

در مورد رعایت صرفه جویی و جلوگیری از  مقام محترم ریاست جمهوری 14/11/1391رخ ؤ( م6963شماره )

شورای محترم وزیران در رابط به جلوگیری از اجرای  1/8/1391رخ ؤ( م30شماره ) هومصوب مصارف غیر ضروری 

مده باشد واز طرف دیگر آمقاله ها و روز نامه های دولتی بعمل ، نشر مجالت و مانع مصرف قطعی و کاهش در طبع

 . دیآ بعملجلوگیری نیزکه تا مجله  خواننده داشته واز مصارف بی جا  و موضوعات جالب شود مطالب
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 داخل مجله  یمحتوا(  12تصویرشماره) 
 

 چگونگی پالنگذاری تدارکات 6-2

 مشاهده 

در کود های  )زیریاست های حفظ مراقبت و کار ، تنظیف و سرسب(پالن های تدارکاتی واحد های دومی 

میگردد و  ترتیب وپیش بینیی بودجه شاروالمجموعی درطورمشخص و معین نداشته جه دبومصارفاتی و حسابی 

ریاست مالی و اداری  و حواله جات از طریق مدیریت خدمات خدمات و معاشات وغیره ،اتی اجناس پالن های تدارک

 میگردد . اءطی مراحل و اجر کابل شاروالی

 و تیتثب را شیخو اتیضرور سال شروع از قبل یسرسبز و کار و مراقبت حفظ ، فیتنظ یها استیر آاکثر

 و بوقت ها قرارداد ،مرکز و یدوم یها واحد ، ها استیر یهماهنگ عدم نسبت به اما.  اند داشته ارسال مرکزرسماب

گردیده تا مبالغ هنگفت بمنظور تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت از  واین عمل سبب دهینگرد عقد نآ زمان

 . اجراأت اصل اقتصادیت را متأثر میسازد وجه سردستی بدون درنظر داشت نورم معینه بمصرف برسد که این نوع
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 سفارش 

  برای شاروالی کابل مهم است که انکشاف و تسلیم نمودن پالن های تدارکات را مطابق به قانون اداره امور

 مالی و مصارف عامه عیار سازد.

 شده نمیتواند .  آغاز قبل از منظوری جزئیات تدارکات ، تائید نیاز ها و اختصاص بودجه روند تدارکات

که باید در جریان سال مالی تدارک ین ، ارزش های مجموعی اجناس مشابه ، کار ها و خدماترآن بزواف

 ن شناسائی وارزش ان محاسبه گردد.آدیده میشود توسط اداره باید کمیت 

  واست ( قانون تدارکات افغانستان باید دراسناد داوطلبی و درخ1فقره ) 12تهیه وجوه به اساس ماده

پروپوزل تصدیق گردد هر قرارداد تدارکات ، بشمول امرخریداری باید درکود های مرعی االجرای بودجوی 

 بیان گردد. 

  ان تنها در ، قرارداد چندین ساله را میتو چنین صراحت دارد( قانون تدارکات افغانستان 3فقره ) 13ماده

مالیه منظور گردیده باشد . مصارف پالن شده محترم از طرف وزارت  بودجه آن قبآلنمود که ءصورت اجرا

ن مصارف آقرارداد های چندین ساله باید به وزارت مالیه هر سال بشکل مستند گزارش داده شود که در

 حقیقی و پیشرفت قرار داد انعکاس یافته باشد .

 نیاز های  هکضافی ا فمصارازتا نموده اولویت بندی را خویش جدی و مبرم شاروالی کابل باید نیاز های

 یگیرد ، جلوگیری صورت گیرد .نماصلی را در بر 
 

 مؤثریت تفتیش داخلی7-2
 

( مقرره تنظیم اداره امورمالی و مصارف عامه به شاروالی مکلفیت داده شده است، تا بمنظور 104مطابق ماده)  

و کمیته تفتیش را جهت  حصول اطمینان از اداره دقیق امور مالی، مامورین مالی وحسابی و خزانه دار را مقرر

بررسی امور مالی توظیف نماید. از اینرو نظر به ماده فوق تفتیش داخلی بخش عمدۀ از سیستم کنترول داخلی یک 

نهاد را تشکیل داده و به اساس پالن بازرسی که قبالً در تفاهم با اداره عالی تفتیش ترتیب و منظوری مقام محترم 

ت و نتایج أشد؛ واحدهای دومی نهادهای مربوط را بازرسی و گزارش چگونگی  اجراشاروالی کابل را نیز دارا میبا

ارزیابی از رعایت قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و سایر احکام اسناد تقنینی در سیستم کنترول داخلی را طبق 

 ( قانون امورمالی و مصارف عامه   به شخص شاروال، ارایه می نماید. 61( ماده)1حکم فقره)
 

 داخلی لوژی تفتیشومیتود
 

( اداره عالی ISSAIدر اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات، نیازمندیهای موجود در رهنمودهای مربوط به ایسای)

 ش را رهنمایی نموده است.یتفت

ثریت تفتیش ؤولیت ارزیابی مؤمس( 100،38و100،39) 100ایسای بر اساس این  رهنمود ها، ادارات عالی تفتیش 

 .درا عهده دار میباش داخلی
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 ولیت های کاری و استقاللیت تفتیش داخلیؤمس
 

ولیت پیشبرد فعالیت های تفتیش داخلی شاروالی کابل به عهده ریاست تفتیش داخلی آن اداره بوده که ؤمس

 ت شانرا مستقیمآ به مقام شاروالی ارایه میدارد.أگزارش اجرا

( بست، 6( بست، بست سه )1بست بوده که از آنجمله بست اول)( 25)تفتیش داخلی در تشکیل شاروالی دارای 

 ( بست میباشد.1( بست و بست شش)8( بست، بست  پنج)9بست چهار)

 ( قانون و ماده 61ماده) 3،1کابل در فقره  تفتیش داخلی شاروالیشده ولیت های انجام ؤصالحیت و مس

ه است؛ در ارتباط به ساحه کاری تفتیش داخلی، ( مقرره اداره امور مالی ومصارف عامه تصریح شد114.113)

، که توسط اداره کنترول وتفتیش جهت استفاده مفتشین داخلی وزارت ها 1359تعلیماتنامه تفتیش داخلی سال 

تصریح شده است.که هدف عمدۀ تفتیش داخلی عبارت از تطبیق پالن انکشافی،  وادارات ترتیب گردیده بود؛

ی، مصارف اقتصادی، اقتصادی بودن دارایی های دولت، حفاظت از دارایی عامه و اجتماع شاخص های اقتصادی،

 ثق بودن در قسمت حسابدهی و گزارش دهی تشکیل میدهد.ؤوجوه دولت م

(یک IIAبرای بازرسی های نماینده گی و واحدهای دومی وزارت ها و ادارات مستقل، انستیتوت مفتشین داخلی)

ولیت ؤیز نموده است که رهنمودهای در خصوص مسلکی بودن، استقاللیت، مساساس نامه تفتیش داخلی را تجو

ها، پالنگذاری، گزارش دهی، نظارت و ارزیابی و اطمینان کیفیت تفتیش داخلی را ارایه میدارد. انتوسای نیز این 

اعث رشد مسلکی ید قرارداده است. استفاده از این  اساسنامه میتواند بأیروش انستیتوت مفتشین داخلی را مورد ت

کارمندان تفتیش داخلی گردد. که همچو یک اساسنامه برای کنترول داخلی شاروالی کابل نیز در نظر گرفته شود. 

مرور عملکرد های تفتیش داخلی شاروالی کابل مبین آنست که پالن مطروحه ساالنه ریاست تفتیش داخلی ترتیب 

بمنظور جلوگیری از تداخل وظیفوی، پالن ربعوار تفتیش  آبعد بمقام شاروالی کابل ارایه میگردد. یو غرض منظور

 تفتیش رسماً ارسال میگردد.عالی داخلی قبل از شروع هر ربع، به اداره 

    

 مسلکی کارمندان تفتیش داخلیهای مهارت 
 

ر بمنظوطوریکه در باال تذکریافت، تفتیش داخلی یک بخش عمده از سیستم کنترول داخلی یک نهاد میباشد، 

کارمندان ریاست تفتیش داخلی  گیری دقیق در واحدهای که مکلفیت بازرسی آنرا دارد،تأمین شفافیت  و حساب

بشکل انفرادی ومتناوب صرف درکورسهای مسلکی وزارت مالیه واداره عالی تفتیش قسمآ اشتراک نموده مقام 

دان تفتیش داخلی گردد، روی دست شاروالی برنامه های آموزشی را، که باعث باالرفتن ظرفیت مسلکی کارمن

ت تفتیش داخلی و تشکیل آنریاست صورت گرفته أارزیابی های قسمی که از روند فعالیت و اجرا  نگرفته است.

 بازرسی قراردهد.    تنتوانست برخی از واحدهای مرکزی شاروالی کابل را تحلی است، ریاست تفتیش داخ
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( کارمند به سویه 3) ( کارمند به سویه بکلوریا،18میباشد که از آنجمله )( نفر 25تشکیل ریاست تفتیش داخلی)

( درصد تشکیل را فارغین صنف 72( نفر آن  فارغین تخنیک که )2( نفر به سویه لیسانس و )2) فوق بکلوریا،

 هد.( درصد آنرا فارغان تخنیک تشکیل مید2( درصد لیسانس  و )8( درصد فارغین صنف چهارده )12دوازدهم، )

دیر تحریرات ، یک کارمند آمر ـی بصورت کل به شمول رئیس تفتیش داخلی، یک کارمند مـریاست  تفتیش داخل

دیر نظارت  و ـــنفر مفتشین ویک نفر م 18عمومی تحلیل ، یک کارمند عضو تحلیل،  یک کارمند عضو اداری  و  

ورس های ارتقای ظرفیت ــا  و سمینار ها و کــهنفر کارمندان نظارتی داشته که همه آنها با گرفتن ورکشاپ  (3)

                                                                                             . مینمایندگردیده و اجرای وظیفه می 

 18از جمله  مرجع که  29به تعداد  1391ور شده در سال ـطبق پالن منظ 1393الی  1391سالهای طی          

اری اداره عالی تفتیش مورد بازرسی ــی مانده را تیم های کـمرجع ان توسط تفتیش داخلی بازرسی گردیده و باق

          .             قرارداده است

ردیده ــن توسط مفتشین تفتیش داخلی بازرسی گآمرجع  18مرجع  که از جمله  25به تعداد   1392سال طی 

        . ن را اداره عالی تفتیش بازرسی نموده استآ است و باقیمانده

  داخلی پالن گذاری تفتیش 
 

پالن کاری ساالنه تفتیش داخلی شاروالی کابل توسط ریاست مربوطه طرح و مقام شاروالی آنرا منظور مینماید، 

ساله به تفکیک  ه هایی انجام شده با مقامات مبین آنست که تاپالن مطروحه  ریاست تفتیش داخلی همهبمصاح

مراجع طبق معمول رعایت قوانین ومقررات مالی بانظرداشت هدایات وحصول معلومات واطالعات دررابطه به مراجع 

تحت تفتیش وطبق فورم مرتبه درهردو الی سه سال ترتیب گردد و از ساحات باخطرباال )بطور مثال از بخش های 

، توزیع و مصرف آن و ت، عواید، تهیه و تدارک روغینات، حفاظمانند تدارکات مواد ساختمانی، خدماتی، معاشات 

غیره( آگاهی داشته باشند؛ اما خطر سنجی فعالیت شاروالی صورت نگرفته و منحیث جز شامل پالن بازرسی که به 

شکل ربعوار ترتیب گردیده است در ج نشده ؛ بنابرین نمیتوان ارزیابی نمود که ایا ساحات باخطرباال تحت پوشش 

ریاست  تفتیش داخلی که  1393تفتیش های پالن شده قرارگرفته است ویاخیر؟ پالن ساالنه تفتیش سال مالی 

بشکل ربعوار ترتیب گردیده است؛ شامل ریاست ملکیت ها در مرکز شاروالی، ریاست سرسبزی و ریاست حفظ 

واحد های کلیدی شاروالی کابل  اما .شامل میباشد -1394( ناحیه  الی ربع سوم سال مالی 9مراقبت به شمول )

 -1393و1392درسالهای  ها تیملک استیرو 1392درسال پالنها مانند ریاست مالی واداری وریاست طرح وتطبیق 

تفتیش  توسط -1393و1392ریاست تنظیم مارکیت ها و ریاست عواید درسالهای  وازطریق اداره عالی تفتیش 

 داخلی بازرسی گردیده است .
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 دهمشاه

ریاست تفتیش  کارمندان تفتیش داخلی شاروالی کابل ازطریق ریاست منابع بشری آن اداره استخدام میگردند.

بوده، بیشترین آنها  یکارمند بشمول کارمندان اجرائیو(25)بنابر ارزیابی تشکیل، دارای  1393داخلی طی سال 

ه فوق بکلوریا و یاهم دارای تحصیالت مسلکی به دارای تحصیالت به سویه بکلوریا میباشند و کارمندان که به سوی

 بسیار اندک است، در ارتباط به ارتقای ظرفیت مسلکی مفتشین ریاست تفتیش داخلی سویه لیسانس باشند

 نظربمالحظ تذکرداد دیبا یداخل شیتفت استیر تأاجرا لیتحل به طهدرراب هیچگونه تدابیراتخاذ ننموده است

 یبازرس میت که آنست دهنده نشان آمده بعمل شیتفت تحت ازمراجع یداخل شیتفت توسط که یهائ یبازرس

 مختلف یها درعرصه را جانبه همه یوبررس نساخته شیخو یکار پالن راشامل موضوعات جانبه همه شیتفت

  .اند نداده انجام یکار

 به طهدرراب ، رفتهنگ صورت یابیوارز نظر کدام ازحد شیب جات پرزه یداریوخر کهنه طیوسا یابیارز درقسمت

 به ، شدهن تذکرداده ستیز طیمح وحفظ دیعوا یآور جمع درقسمت وسازنده خوب اتینظر ینواح یها یبررس

  است نگرفته صورت تأاجرا کدام ومردم  زورمندان توسط خودسر یها واعمارخانه سبز ساحات غصب ارتباط

 یها اعمارخانه سبب که کابل درشهر مردم مشکل رفع جهت نیزم واستمالک عیبخاطرتوز درست راهکار ،نبود

 چیه ایکمترو آنها به یداخل شیتفت محترم یاعضا که مطالب رهیوغ ، دهیگرد یرپالنیسبزوغ درساحات خودسر

 . اند نکرده توجه

  سفارش

 یانداز راه هیمال وزارت اهمی و شیتفت یعال اداره که را یمسلک یآموزش یها برنامه در صرف  شیتفت کارمندان

 .اند دهیورز اشتراک است؛ نموده

 تا دینمایم جابیا ، ندارد دست یرو مربوط نیمفتش یبرا یآموزش پالن کدام حاضر حال در کابل یشاروال

 .دهند قرار آموزش تحت یداخل شیتفت توتیانست اراتیمع مطابق را یداخل شیتفت نیمفتش
 

 ریاست تنظیف شاروالی کابل  8-2

  (شهر کابلگانه  22ارایه خدمات تنظیفاتی و پاک کاری نواحی  )هدف مرجع تحت بازرسی  

در حال حاضر با استفاده داشته ، به عهده را خدمات تنظیفی شهر کابل  مسؤولیت، تنظیف  محترم عمومی ریاست

پاک کاری، جاروب کشی ، و صاف  ،وریآظایف جمع و ،بشری ی از ظرفیت ها وامکانات موجود ماشینری و نیرو

( گانه 22از نواحی ) سکونی به خارج شهرمانتقال لوش و انتقال زباله های محالت ، ی وجویچه ها کاری جو

دماتی آمریت های تنظیف نواحی جمع ختوسط پرسونل  را زباله های تولید شده،  فعالیت نموده کابلشهر

ناژبلند از آن ودر و وسایط تکه توسط ل، ل وسایط بارگیری و به ترانسفراسیشن تپه بگرامی انتقا ذریعه أبعد،وریآ

انتقال و تخلیه گردیده که توسط بلدوزر مربوط ولسوالی بگرامی دوم اول وبه ساحه تنظیم زباله ها واقع گزک  جا

 و فشار داده میشود . کاریهموار
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ل ثابت به مح تس درخواست و تقاضا در مقابل اجرو ادارات دولتی باساصی ب چاه های سپتیک منازل شخفاضال

و  انتقال آب های اضافی ایستاده جویها همچنانو تخلیهتصفیه خانه فاضالب مکرویان ها واقع قلعه زمان خان 

 رد.یصورت میگنیزاین ریاست کنار جاده ها توسط وسایط تانکری ی جویچه ها 

ریاست  ،تحت نظرنماینده گان ریاست طب وقایوی وزارت محترم صحت عامهدیوانه وهای ولگرد سگپروگرام محو 

نین از طریق وزارت محترم گاستر مواد غذائی ملوث با پودرکه ،  ءوترنری وزارت زراعت و ریاست تنظیف اجرا

پخش شده ، ظف این اداره در ساحات تحت پوشش ؤتوسط پرسونل م أبعدکه مخلوط شده ،  وصحت عامه تهیه 

به محل دفن کثافات انتقال داده و  گیریوسایط تنظیفی بارتوسط وری وآها جمع سگبعد الشه های محو شده 

نظر به ضرورت اولویت بندی شده و همه روزه قابل ، تنظیف ریاست  مریت هایآپالن های کوتاه مدت  .میشود

 .که باآنهم مؤثریت چندان درزمینه پاککاری ساحات از موجودیت کثافات نداشته استمیباشد  ءاجرا

 به مربوط لیمسا درخصوص فیتنظ محترم استیر یعنوان که ومصوبات نیفرام احکام، رامونیپ مؤظف أتیه

 در آروده استفساربعمل باشد دهیورز  مواصلت هوا یگ آلوده و یسرسبز ، سالم ستیز طیمح حفظ ،یستیز طیمح

 ومصوبات  نیفرام احکام، نوع چیه متذکره موارد رامونیپ 1393 یال 1391 یها سال یط)اند نگاشته نیچن پاسخ

 (. است دهینورز مواصلت

 مالی مدیریت 

ها، خریداری ها معاشات پرسونل، اضافه کاری ، در اختیار نداشته مشخص و معین ریاست تنظیف کدام بودجه  

 میگردد .ءق شعبات مرکزی شاروالی کابل اجرااز طری مصارفاتغیره و

 یف :ظمنابع عایداتی ریاست محترم تن

 کابل .  و منازل مسکونی شهروندان سسات ؤات دولتی ، مسپتیک ادارهای عواید حاصله از تخلیه چاه  -1

 عواید از ناحیه جرایم تنظیفی . -2

 . یت های استفاده از تشناب های شهرعواید از فروش تک -3

 1393 – 1391سالهای  عواید بدست آمده از منابع فوق طی
 

سال  

 تنقیص تزئید تحصیل شده تحقق یافته پیشبینی شده مالی
فیصدی 

 تزئید

 فیصدی

 تنقیص

1391  

18.000.000 24.272.141 24.272.141 6.272.141 0 35% 0 

1392 38.000.000 26.144.731 26.144.731 0 11.855.269 0 31.19% 

1393 38.000.000 25.735.648 25.735.648 0 12.264.352 0 32.27% 

 

 عواید پیشبینی شده وتحقق یافته (3جدول شماره ) 
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تزئید داشته ، اما  %(35)عوایدی در تطبیق پالن1391ریاست محترم تنظیف  طی سال ، جدول فوق مالحظه به 

 را درعواید%( کسر32.27) 1393%( وطی سال  31.19)  1392طی سال دراین رقم نظر به پالن پیشبینی شده 

ی و ظرفیت در جمع آوری داده که ناشی از ترتیب پالن عوایدی بطور آفاقی بدون درنظر داشت منابع عایداتنشان 

 .عواید میباشد

  مشاهده

 تانکر عراده(  37) فعال که ها تانکر کمبود حاصله دیعوا یپسمان علت ،است نیچن دیعوا کسر مورد در فیتنظ نظر

 و یافغان -1550/- مبلغ سیف با ترهیل هزار هشت ، یافغان -2050/- مبلغ سیف با ترهیهزارل ده یها تیظرف با

 و نگرفته صورت ی افزود ها تانکر درتعداد کهیصورت در.  بوده یافغان -1500/- مبلغ سیف با ترهیل رهزا هفت هفت

 استیر نظر یدیعوا جلسات در اشتراک و نرود باال شده نییتع سیف و گرددیم استهالک بروز روز موجوده طیوسا

 مشکالت به نظر محترم استیر گردد فزودا دیعوا چند چهار و سه ساله همه اگر دیعوا ادیازد مورد در نشود گرفته

 . باشدیم عاجز نآ تحقق در کم سیف و طیوسا

  سفارش

ومبالغ  عایداتیهای چشمه منابع وبه خویش را نظرپالن های عوایدی ریاست شاروالی کابل با دقت کامل   -

 .نی نمایندیب پیش و امکانات ظرفیت هابدست آمده سال ) راپور های هشت ماهه حقیقی و چهارماهه متوقعه (

اعالنات و ،جهت تخلیه چاه های سپتیک  ،دقیق ی پالن ها، وری عواید آریاست تنظیف شاروالی کابل در جمع   -

 .مکاتیب به ادارات دولتی و خصوصی ارسال نمایند

ت ها ، با ادارات دولتی ،  شفاخانه ها ، رستوران تخلیه چاه های سپتیک در مقابل اجرعقد قرارداد های تبا  -

دیاد تشناب های شهری که از یک سو سهولت برای زسسات خارجی و با اؤپوهنتون های خصوصی ، شرکت ها و م

  .تنظیم نمایندید آمی به عمل حل مشکالت شهروندان میباشد و از سوی دیگر افزایش در عواید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

تفتیش عملکرد و محیطی                                                      اداره عالی تفتیش                                                          33 
 

          مدیریت کارکنان 

 کارمندان و اجیران خدماتی حسب ذیل ترتیب  در بخش تنظیف عمومی ریاست  1393الی  1391تشکیل سالهای 

 :گردیده است

 1391تشکیل سال 

کارمندان  کمبود موجود  اصل تشکیل منظور شده

 اجیر کارمند  اجیر کارمند اجیر کارمند بالمقطع

122 3380 118 3380 4 . . 

 1392تشکیل سال 

 کارمندان کمبود موجود  تشکیل منظور شدهاصل 

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند بالمقطع

122 3650 119 3650 3 . . 

 1393تشکیل سال 

کارمندان  کمبود موجود اصل تشکیل منظور شده

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند بالمقطع

122 3625 119 3625 3 . . 

 (4جدول شماره ) 

 شاهدهم

 استعالم عهیذرگانه وچگونگی فعالیت توظیفات آن  22پیرامون تعداد کارگران تنظیفی موجود درسطح نواحی 

تعداد مجموعی صفاکاران  ) استفساربعمل آمد که چنین تحریرنموده اند: -20/12/1393 مؤرخ( 19) شماره

ران بوده که این تعداد مستقیمآ تحت ( نفر بشمول دریو3625) درسطح شهرکابل ومدیریت یونت مرکزی به تعداد

امرآمرین حوزه های تنظیفی ومدیریت یونت مرکزی به ساحا ت مسؤولیت کاری شان تقسیمات شده وایفای 

 . (وظیفه مینمایند

 التیتشک(  طور قید ی صورت گرفت ،11 -7-4-1که ازساحا ت نواحی ) مؤظف أتیه ینیع کنترول به نظر

 ، بوده واندک کم کابل، شهر گانه 22 ینواح در ازدحام پر وساحات نفوس تراکم به نظر فیتنظ استیر یخدمات

صرف  ،تواندینم گرفته صورت درست ،ینواح مختلفه ساحات از عیما و جامد کثافات نمودن دور و یکار پاک

دربخش جاروب کشی یکتعداد سرکها وجاده های اسفلت شده برای افراد صفا کارتقسیم بندی شده که این 

  .قسیمات نظربه طول وعرض جاده ها فرق میکندت
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   سفارش

معطوف  ارکابل شاروالی محترم خدماتی ریاست محترم تنظیف توجه مقام پرسونل  تشکیل قسمت ازدیاددر أبن

متذکره در ساحات مختلف نواحی شیوع امراض و آلوده گی محیط زیست  ،کثافاتبیشتر تا از تجمع نموده 

 ید .آجلوگیری بعمل 

   هامدیریت زباله  9-2

نوعی تضمین در  نهاآل وانسان و بسیاری از موجودات کره زمین به شیوه های مختلف زباله سازهستندکه کنتر

رشد سریع جمعیت و افزایش مواد مصرفی که از مظاهر پیشرفت و ، سالمت و بقای محیط زیست به شمار می رود

وری و دفع زباله آیاد روزافزون زباله شده و به همان نسبت مسئله جمع توسعه در سالهای اخیر می باشد موجب ازد

 .را با مشکل مواجه ساخته استها 

 زباله چیست؟

گفته می شود که  ،دورریختنی،جامد  ،به کلیه مواد زاید  همچنانزباله شامل آشغال خاکروبه و کثافات می باشد و 

سسات صنعتی تجاری و کشاورزی تولید می ؤیی . شفاخانه ها ، مدر منازل و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذا

 .شود

اصول بهداشت و بهسازی محیط در هر شهر ایجاب می کند که زباله ها در حداقل زمان از منازل و محیط زندگی 

 . شوند مدفونوانسان دور شده و در اسرع وقت دفع 

، مطابق جدول ذیل کثافات جامد 1393و  1392 ، 1391مدیریت زباله ها طی سالهای  ،تنظیف عمومی ریاست 

 :انتقال نموده استو وریآجمع گانه  22مایع و آب های اضافی را از نواحی 
 

 انتقال اب های اضافی انتقال کثافات مایع  انتقال کثافات جامد  سال 

 متر مکعب  176970 متر مکعب  125070 متر مکعب  1114007 1391

 متر مکعب   302910 متر مکعب   124466  متر مکعب  1447878 1392

الی اخیر  1393

 قوس
 متر مکعب  168770 متر مکعب   71210 متر مکعب   1408818

 (5جدول شماره ) 
 

  مشاهده  

ریاست تنظیف طی را با شاروالی کابل و اداره محیط زیست در مورد حفظ محیط زیست مقرره تنظیم زباله ها   

 20/12/1393 مؤرخ( 19) شماره استعالم عهیذرچنانچه  ،اندترتیب نکرده  تا الحال 1393الی  1391سالهای 

 وضعدررابطه  قانون کدامیا پرسش بعمل آمد که آ فازریاست محترم تنظی ها زبالهوبازیافت  یآور جمع رامونیپ

 فیامورتنظ به شهرها فیتنظ رنامیز مقرره کی حاضرفقط درحال:  که اند نموده هیارا درپاسخ ر؟یاخی شده

  ندارد یسوئ وهم یوانـخ هم ابلـشهرک یفعل طیباشرا که پرداخته یوسرسبز یفیورتنظـام به اـشهره یوسرسبز
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 تحت هیعدل محترم دروزارت که نموده شنهادیپ صالحیذ بمقامات آن ینیجاگز یبرا را دیجد نرومقررهیازا

 که : تنها پروسه تولید کمپوست آنهم بشکل ابتدائی وسنتی  درمورد بازیافت زباله ها وضاحت داده اند . باشدیکارم
 

صورت میگیرد ، درسایرموارد تاکنون به وسایل وتجهیزات الزم جهت بازیافت وپروسس دوباره زباله ها ، دست 

 نیآفته اند .

ت ناگوار رضی اثراتحت اال یب هاآن در دراز مدت باالی آثیرات أت أعتیدفن زباله ها در موقعیت کوهی که طب 

ب رو ها و کانال ها مطابق نقشه ها عیار نگردیده که این آمیکانیزم درست ووسایل تخنیکی و مسیر داشته و نبود 

های انبارجمع آوری و از بین بردن کثافات جامد بسنده نیست، بنابرین کثافات پراگنده و ه ،بودجدی خود مشکل 

معموالً کثافات  ،مراقبت های صحی وجود نداشته  وکثافات کثافات در اطراف شهر بنظر میرسند. سیستم تنظیم 

غیر مسئوالنه کثافات  که این عمل ،زمین محو میشوند سطحبا کثافات جامد مخلوط گردیده و در ( آلوده) منتن

متزاید امراض، خاصتاً امراضی که از طریق حشرات انتقال می یابند در بعضی مناطق میباشد.  به سطوح رابسته او

ز هنوز هم در بسیاری از شهر ها محالت مناسب برای دفن کثافات وجود نداشته و هیچ یک از محالت تخلیه امرو

گی مسموم کننده هوا که از اثر ه گی آب های زیر زمینی یا آلوده کثافات طوری دیزاین نگردیده اند که از آلود

ت تخلیه کثافات در مناطق مرتفع شهر ها ید جلوگیری کنند. تعداد زیادی از محالآسوختاندن کثافات بمیان می

  انتقال دهد.داخل شهرواقع میباشند که باران های شدید میتواند این کثافات را دوباره در مناطق پر نفوس 

 اداره و بوده یشهر خدمات هیارا و یکار پاک یراستا در شیخو یها تیفعال مسؤول که کابل یشاروال منجانب

 و تیتثب مورد در تیریمد و یسیپال گونه  چیه باشدیم ساز یسیپال اداره کی که ستیز طیمح یمل حفاظت

  است نشده گرفته دست یرو شودیم ستیز  طیمح کننده مخرب یاویمیک گازات دیتول باعث که ها زباله کیتفک

 سفارش

واضح است ن در سطح  شهر افزایش پیدا کند ، آبدرستی مدیریت نشود و حجم و کثافات صنعتی زباله ها  هرگاه

بروز و شیوع  که سبب نمودهبرای مردم تنگ و دشواررا ، شرایط زنده گی  ساختهثر أمت کامآلرا که محیط زیست

 سانی خواهد کوبید .آدر هر خانه را به  نآبرخاسته از  امراضو  درمحیط زیست شدهو گونا گون  مختلفامراض 

 ها زباله کنار و گوشه هر به ، گرفته اوج ها زباله انتقال به رابطه در فیتنظ استیر از تیشکا ها روز نیا در چنانچه

 .  است توجه کم همربوط استیر آن انتقال در و شده انبار

 توسط کابل شهر  غرب و شرق ، جنوب ، شمال سمت چهار یسرو باشاروالی کابل  تا است الزم تیأنظره به 

روغنیات ،  ازمصارفدرقدم نخست  رایزنموده  تیتثب جهت انتقال زباله ها را مناسب یجا یمسلک افراد و اشخاص

 یگ دهیرس ها زباله درانتقال  گریدجانبی  واز مدهآ بعمل یریجلوگ طیوسا استهالک و وقت اعیضثانیآ از

 مردم مترقبه ریغ حاالت در اما شودیم ساخته مهار ها زباله ضرورت صورت ودر گرفت خواهد صورت شتروخوبتریب

 محترم یشاروال کمک به،  طیدروسا GPS لیوسا نمودن نصب با. شد خواهد مواجه یجد مشکل به کابل شهر

  وجود اکنون وضوعـم نیا در زهیانگ دامــک و دهیگرد حل لیت مصارف بهه رابط در یدوم یها  واحد مشکل کابل

36 
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 با لیت تا گرفته صورت رداستند منور توسط لیت البراتوار تست قرارداد ماده طبق لیت هیتخل از قبل صرف.  ندارد

 .      گردد مربوطه مرجع میتسل یقرارداد توسط تیفیک
   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  مشاهده

کوچه و درکه های ولگرد و دیوانه  سگ ازورد تعدادآبعمل  بازدیدمختلف شهرکابل  قاطن ت مؤظف ازأطوریکه هی 

در طی صحت محیطی در میان گذاشته شده که موضوع با ریاست محترم شده ، شهر کابل دیده ی پس کوچه ها 

 محترم  ریاست .ه صورت گرفته استــو دیوانهای ولگرد سگقبال محو  در أتچه اجرا 1393الی  1391سالهای 

صحت محترم با مساعی مشترک ریاست طب وقایوی وزارت ) :ارایه نموده اند پاسخچنین  مورددرصحت محیطی 

به امضا  1391در سال که ریاست وترنری وزارت زراعت و ریاست تنظیف شاروالی کابل به اساس تفاهم نامه  ،عامه 

  ست.ادارات متذکره مشخص گردیده ا هایلیت ؤوو مسوظایف ، رسیده 
 

 اهداف پروگرام 

 های ولگرد و دیوانه در افغانستان . سگکنترول و امحای   -

 وردن و اقعات سگ گزیده گی در افغانستان .آکاهش وپائین   -

 از بین بردن تشوشات مردم .  -

 ( در افغانستان .Rabiesمین صحت و سالمتی مردم در مقابل مرض )أت  -

 وزارت صحت عامه های لیت ؤومس

 ( انسانی  به مجروحین سگ گزیدگی درسطح ملی .Anti Rabiesیع و تطبیق واکسین )تهیه ، توز  -

 همکاری تخنیکی با ادارات ذیربط .  -

تهیه ، تدارک و توزیع پودر استرگنین ، وسایل تحفظی از قبیل )دستکش ، ماسک ، کال و عینک ( به ادارات   -

 تطبیق کننده به سطح ملی .

 ی کلب های ولگرد با جوانب ذیدخل .ارایه طرح های مثبت جهت امحا  -

 لیت های وزارت زراعت و مالداری  ؤومس

 نها .آتهیه ، تدارک و تطبیق واکسین سگ های خانگی و توزیع سرتفکیت برای   -

 کنترول سگ های ولگرد و خانگی از طریق عقیم سازی سگ .  -

 های ولگرد . سگنظارت وهدایت تخنیکی از برنامه های امحای   -

 

 های شاروالی کابل   لیت ؤومس
 

 تهیه گوشت خالص سرخی گاو مطابق ضرورت . 

 ساختن طعمه در یک محل مناسب قبال تعین شده دور تر از دسترسی مردم . 
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 پخش طعمه های که با شرایط خاص حفظ الصحوی ساخته شده . 

 فتاب .آاز طرف صبح قبل از طلوع  سگوری الشه های محو شده آجمع  

 ون .ئبصورت مص دفن الشه ها 

 ه های باقیمانده .عموری طآجمع  

( 20594) آجمع( کیلو گوشت و نه کیلو پودر استرگنین 5280به مقدار ) با تطبیق دو کمپاین  1391در سال 

کیلو  (18)( کیلو گوشت و 4695به مقدار ) با تطبیق یک کمپاین 1392قالده کلب از بین برده شده ودر سال 

به مقدار  با تطبیق یک کمپاین 1393از بین برده شده است ودر سال سگ ( قالده 17721) آجمع استرگنینپودر 

 . از بین برده شده است سگ( قالده 9672) کیلو پودر استرگنین جمعا 15( کیلو گوشت و 3110)

گی ه گزید صحت محیطی، بخاطر کمبود واکسین مرض سگ دیوانه، واقعات دفتر اطالعات ریاست محترمبراساس 

 واقعه میباشند.  (6000)بدون واقعات کلینیکی بیش از ،گ های خانگی یا وحشی س

  براساس گزارش بخش تطبیق کننده واکسین مرض سگ دیوانه ریاست حفظ الصحه منازل و شهر ها، در سطح  

   ه وقایه شده و یاــــک دیوانه سگ مرض شده تأیید واقعه 4000 – 3000شهر کابل ساالنه حد اقل بیش از 

تعداد سگ های ولگرد در حال افزایش بوده و به استثنای  است که ده میرسد. واضحـواکسین میشوند، به مشاه

 جهتثرؤبرنامه های پراگنده برای از بین بردن سگ های ولگرد در کابل و چند  شهر بزرگ دیگر، کدام برنامه م

دقیق  ، احصائیه ه گیگزید سگ ه واقعاتهمچنان جهت رسیدگی ب نبوده، موجود های ولگرد سگ ذنفووکنترول 

  . نداردراجستریشن وجود جهت 
 

  مشاهده 

قت میباشد ؤطور مکه بخش اول تخلیه کثافات  ،از سرتپه بگرامی  10/12/1393تاریخ ب هیأت مؤظفهمچنان 

  به نظررسید:متذکره  ساحهورد مشکالت ذیل در آبعمل  مشاهده

اشغال  ختنی، که باعث روپوشش  سایط ریاست تنظیف بدون ترپال رتوسط وشه ازداخلانتقال کثافات  -1

 وجاده های شهرمیگردد . کها رکثافات درسو

 بوده کهکپرک ، قت تخلیه میگردد نهایت پر از گل ولوش ؤن بشکل مآسرک سر تپه بگرامی که زباله ها در - 2

 تخریب وسایط میگردد. باعث 

گرامی تراکم نموده و حتی باعث بندش جریان کار در بخش انتقال زباله ها بیک مقدار زیاد زباله ها باالی تپه  -3

 میگردد.

که و معین کدام نورم مشخص  ،طوریکه مشاهد گردیداول ساحه گزک  بهزباله ها  انتقالبارگیری و درقسمت -4

 وجود نداشت .،  دهدانتقال در روزرا هازباله  مرتبهچند  ههر واسط

 یدشددگی بارندرهنگام درز های وجود داشته که بگرامی ) گزگ اول ( ه تپ بدنهقسمت های  بعضیدر -5

 .خواهد گردیدوسایط و منازل مسکونی که دراطراف تپه وجود دارد و تهدید پرسونل ،لغزش باعث 
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 باعث تعفن و از اثر بارندگی ، تراکم نموده کهسویک مقدار زیاد زباله ها از ماه ها بدین تپه  یدر سمت غرب -6

 میگردد. تحت االرضیب های آآلوده گی 

زمان  همعلوم شده نمیتواند که تا چ گردیدهتعین  آقتؤمبگرامی تپه سر زباله ها در تخلیهکه بمنظورساحه  -7

پیرامون  محترم تنظیفریاست خواهدشد،به جای دیگر انتقال داده  زباله ها درآن محل باقی و یا از آنجا

 . ده اندنکرجواب قناعت بخش ارایه موضوع 
 

 یها تیمسوول و فیوظا که دهیگرد فیتوظ یمسلک ریغ اشخاص ها، زباله هیتخل یچگونگ از نظارت تیریمد در

  مدهش راضـام روزـب ست،یز طیمح شدن ازآلوده یناش خطرات وردـم در یحت ردهـنک درک را شیخو یفویوظ

 به نواقص نیچن رفع جهت یبگرام تپهسر یاالرض سطح یها آب تجمع اثر از یاالرض تحت یها وآب  وخطرناک

 پروگرام مطابق ها زباله یپاش دوا قسمت در هکذا ، است نشده داده اطالع رسمآ فیتنظ استیر و کابل یشاروال

 دهنده نشان که دهیگرد(  سالدانه ، ایمالر یها پشه)  مضره حشرات انواع بروزوتکثر سبب ممکن نگرفته صورت

 د.باشیم کابل یشاروال و فیتنظ استیر، یداخل کنترول ستمیدرس ضعف
   

 
 .گرددیم شهر شدن فیوکث ها زباله ختنیر باعث که انتقال نیح ها زباله یباال ترپال تیموجود عدم( 13) شماره ریتصو  
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 که باعث تخریب سرک گردیده است.در منطقه ناحیه دوازدهم عدم تخلیه آب از سطح سرک ( 14تصویر شماره ) 

 

 
 

 .( انبار کثافات در منطقه سرتپه بگرامی که باعث شیوع امراض مختلفه در سطح شهر کابل میگردد15تصویر شماره )
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 .انبار کثافات در منطقه سرتپه بگرامی که باعث شیوع امراض مختلفه در سطح شهر کابل میگردد( 16تصویر شماره )

 
 

 

 

 سفارش 

افراد واشخاص مسلکی و  همچنان درتقررو وسرک بگرامی سرک سرتپه لت ایم واسفترمشاروالی کابل در قسمت 

اول انتقال زباله ها به گزک وتخلیه ، دواپاشی در بخش های  تنطیفیبرنامه ها و پالن های جهت تطبیق پر کار

ه ها وهمچنان تصامیم جدی دررابطه به انتخاب مکان مناسب جهت دفن زبال نماید عاجل اقدامه هرچ دومو

 یاهال بخصوص کابل شهر سطح در یسار امراض بروز از یخطرناش و شترهوایب یگ آلوده باعث تارویدست گیرد 

 .نگردد آن واطراف یبگرام تپه ریز یمسکون
 

 

 شهر کابل ( 11،7،4،1)نواحی  طورقیدی ازمشاهدات عینی 10-2 
 

رد واقع شده واراضی اطراف مرکز شهر را کوه دا مناسبب و هوای آشهر کابل در یکی از بهترین نقطه کشور که  

خودسر که درارتفاعات کوه های مرکز شهر ایجاد شده از یک سو ها و تپه ها احاطه نموده است . اما خانه های 

باران  ریزشبا  آلوده گی محیط زیست خصوصآعامل  یگرمی گردد واز سوی د وندانبار شهر مشقت گیباعث زند

ن باعث اذیت شهروندان شده آمواد فاضله تشناب ها از دامنه های کوه ها سرازیر وتعفن که کثافات و های موسمی 

 و کثافات از اثر استفاده بیش از حد خریطه های پالستکی لوده گی محیط زیست نه تنها آثر میسازد  أرا مت گیزند
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نرا دود های ناشی از وسایط آه ترین عوامل دیگر را نیز در بر میگیرد که عمدید بلکه آمی وجوددر سطح شهر به 

لوده گی هوا دارد . که گشت و آثیر مخرب و تخریش کننده ای باالی أنقلیه فرسوده و کهنه تشکیل میدهد که ت

همواره شاهد هستیم عالوه بر این موجودیت فابریکه ها و کارخانجات تولیدی شهرگذار اینگونه وسایط را در سطح 

  ر محالت رهایشی به این مشکل افزوده است .د آو صنعتی در شهر مخصوص

 
 

 
 

 

 .گرددیم درشهرکابل ستیز طیمح یآلودگ باعث که کهنه و فرسوده هینقل طیوسا از یناش یها دود( 17تصویرشماره )  
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 .گرددیم درشهرکابل ستیز طیمح یآلودگ باعث که کهنه و فرسوده هینقل طیوسا از یناش یها دود( 18تصویرشماره ) 
 

 
 

 .گرددیم درشهرکابل ستیز طیمح یآلودگ باعثکه  شهر در یصنعت و یدیتول کارخانجات و ها کهیفابر از یناش یها دود( 19تصویرشماره ) 
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 سفارش

 وقتآ کثافات یآور درجمع تا دهند تیهدا ( شهرکابل گانه22 ینواح)  مربوطه یها بخش به کابل محترم یشاروال

 جمع  رامونیپ ربطیذ ادارات با یودرهماهنگ نموده یجد وتالش یسع ، منظم برنامه کی بادرنظرداشت فوقتآ

 طیومح هوا یگ آلوده یباال یا کننده شیتخر و مخرب راتیتأث که زا ودود ،کهنه فرسوده هینقل طیوسا یآور

 محالت رد مخصوصآ شهر، در یصنعت و یدیتول کارخانجات و ها کهیفابر تیازموجود وهمچنان دارد ستیز

 ازنقطه ما ریعز انیهمشهر نیازا شیتاب درنظرگرفته شیخو یکار یها تیرادراولو یمشخص اهداف یشیرها

                                                                           . نگردند مواجهل بمشک ستیز طیهواومح ینظرآلودگ
 

 مشاهده

مسؤولین ناحیه اول  ،شهر کابل را تشکیل میدهدتجارتی  ش اعظم ساحاتکه بخ : کابل شاروالیناحیه اول 

 ، تعفن  ،بوی ب های ایستاده که باعث آزباله ها، ، انتقال سرسبزی  ،جوی های کنارسرک پاک کاری  درقسمت

ی واستفاده ازرنگهای غیرصحا ــهقنادی ، عدم رعایت حفظ الصحه درمیگرددخطر ناک  یاــحشره ه تولید و تکثر

وقع کار و استفاده رنگ های ــران از لباس مخصوص در قنادی ها مــاستفاده کارگ ، عدمجهت تهیه شیرینی باب 

ودن آن که باعث بروز امراض مختلف حتی ـی از صحی بالبراتوار مختلف جهت تهیه شیرینی باب بدون انجام تست

.                                                               .                   سرطان زآ بوده کمتر توجه صورت گرفته است  

 
 

 .( نمای از تهیه شیرینی درکارخانه شیرینی سازی مربوط ناحیه اول20تصویر شماره ) 
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 .( نمای از تهیه شیرینی درکارخانه شیرینی سازی مربوط ناحیه اول 21صویر شماره )ت

 
 

 
        

 .( نمای از تهیه شیرینی درکارخانه شیرینی سازی مربوط ناحیه اول 22ه )تصویر شمار 

 



 

تفتیش عملکرد و محیطی                                                      اداره عالی تفتیش                                                          45 
 
 

عنوانی ریاست صحت محیطی پرسش بعمل آورد که ازایجاد 13/11/1393( مؤرخ 5ت ذریعه استعالم شماره )أهی

الم برای شرایط محیط زیستی س آیا نتایج آن دررابطه به آلودگی هوا وایجا د1393اداره محترم الی اخیر سال 

مردم وشهریا ن کابل چه بوده است وضاحت داده اند که : )جلسات ازقبل پالن شده که ازطریق اداره ملی محیط 

. بصورت منظم نماینده اینریاست بخاطر هماهنگی موضوعات پیرامون محیط زیستی وهمچنان زیست دایرمیگردد

دارات ذیربط اشتراک ورزیده ونتایجیکه بدست به جلسات وزارت محترم صحت عامه ، وزارت امورداخله وغیره ا

الی  -30/4/1393آمده است ذیآل نگاشته میشود: سروی دریای کابل ازنظر ملوث ساختن آبهای زیرزمینی ازتاریخ 

ازپل چرخی الی پل حسن خان ودریای چمچه مست توسط تیم بررسی این مدیریت ، دریای کابل 25/5/1393

( انچ 3( مجراء فاضالب توسط پایپ های )1835)بررسی قرارگرفته که درمجموع ازگذرگاه الی پل کمپنی مورد 

داخل دریای کابل سرازیرشده که سبب ملوث شدن آبهای تحت االرضی  ها به قسمتازخانه ها وسایر ( انچ4و)

 .(میگردد

های موسمی   رندگیتنها برای چند ماه از اثر بابدلیل عدم بارندگی ،خشک سالی و گرمایش کره زمین دریای کابل 

 .شود  ها، خشک می  آب داشته و پس از گذشت فصل باران

عمومی شهر کابل کنون تبدیل به یک زباله دانی بردند   یی که روزگاری مردم از شادابی آن لذت می  رودخانه 

های فلزی و   چون کاغذ، بطری ،شود  می ندیده ،فرسوده وغیرقابل استفادهگهر آنچه ،مهری تمام   با بی ، گردیده

  های کلینیکی  هـزبال باالخصهای حاوی پودرکاالشویی، انواع پالستیک و  مواد خطرناکی مانند پس آب  ای،  شیشه

به بعدی عواقب  در نظر گرفتن ول بدون ؤکه مردم و مقامات مس، استجای تأسف این اما  .، ریخته میشوددرآنجا 

 مینمایند . عبور (ان نخوردهکآب از آب ت یا کهگو)؛ آن گی از کنار ه ساد

ازطریق رسانه ها، اطالعات که بارها های دولتی نیز نقش دارند و باآن انارگ از شماری  گی دریای کابله در آلود

که ئیاز آن جا.  درزمینه صورت نگرفته است  هیچ اقدامیتاکنون  ابالغ گردیده استبرایشان جمعی وشکایات اهالی 

ها و  تمام این زبالهسبب تجمع  میگردد،سروبی منتهی نغلوو ،رپماهیبه مسیرون از شهربه نقاط بیرآب رود کابل 

 .خواهد نمودایجاد متذکره ی بندهافایریکات تولید برق وبرای درآینده و مشکل بزرگی را  شدهمواد سمی 
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 . بلیه اول درقسمت پاککاری دریای کا( عدم توجه مسؤولین ناح23تصویر شماره)

 

   

 .( عدم توجه مسؤولین ناحیه اول درقسمت پاککاری دریای کابل24تصویر شماره ) 
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 ( عدم توجه مسؤولین ناحیه اول درقسمت پاککاری دریای کابل.25تصویر شماره ) 
 

 سفارش 

ی دریای درقسمت پاک کارتا دهند تیهدا آن نیمسؤول و اول احیهن استیر و فیتنظ استیر به کابل یشاروال

 مشخص راجامع وکابل که واقعآ محیط زیستی شهروندان را درساحات مربوطه متآثرساخته یک طرح وبرنامه 

 بصورت ها حمامونظافت ،  ها یقنادساحات بهداشت  ، فروشان دست یها تیمارک میتنظدر، رویدست گرفته 

 ینظم یب همچو از تا دهند انجام یستدر به را شیخو تیمسئوول یتیامن یها نهاد با یدرهمآهنگ ریگیپ و درست

 . آورند بعمل یریجلوگ یطیمح الصحهو حفظ تیرعا وعدم ها
 

   مشاهده

در ساحه سرک چهل متره مقابل  از مربوطات ناحیه چهارم  ت مؤظفأهی یکهطور :شاروالی کابل ناحیه چهارم 

سجد پهلوی حوزه چهارم امنیتی متره سرای شمالی ، مقابل م 70پوهنتون سالم ، ساحه مارکیت ، زیر سرک 

ل انتقا، که بیشتر از بیست یوم میشد درکنارجوی ها لوش های پاککاری شده و گل ه ها،زبال ، مشاهده بعمل آورد

ب آهیچ مسیر ، تنظیف ریاست سرک های اطراف  وب های ایستاده سرک دوم پروژه تایمنی آو هکذا داده نشده 

ازاین ناحیه نهایت در جریان عبور ومروروپرسونل ریاست تنظیف  هالی منطقهاکه  پاککاری نگردیده ) جوی (روها

 .مواجه میباشند به مشکل
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 آبروها ، زهایآبر ، ها کانال یکندنکار و یپاککار به دررابطه 17/5/1394 مؤرخ( 29) شماره هیاستعالم عهیذر أتیه

 یریبنظورجلوگ کابل یشاروال که نمودند هیراا درپاسخ آورد، بعمل پرسش 1393 -1391 یسالها یط ها چهیوجو

 یسطح یآبها رد درجهت الزم یهمکار سالم ستیز طیمح نیوتأم شهرکابل شده اسفلت یسرکها بیازتخر

 منظورفرموده یجار سال درپالن پلچکها بشمول مختلف یدرنواح وکانالها ها چهیجو شهرساختمان مختلف ساحات

 یآبها رد ومشکالت گرفته صورت الزم اجراأت نهیدرزم یسکتورخصوصوکارو مراقبت حفظ استیر قیازطر که

 توسط چهارم هیناح مربوط فیتنط استیر مقابل کنارسرک ساحه یردآبها درجهت.  گشت خواهد مرفوع یسطح

 . قراردارد یتدارکات پروسه تحت وفعأل یسرو ، مطالعه( KUTI) یوتیک اداره
 

 
 

 کنارجوی درناحیه چهارم . (عدم انتقال کثافات26تصویر شماره )
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 .مسدود بودن جوی های کنارسرک مقابل ریاست تنطیف مربوط ناحیه چهارم( 27تصویر شماره ) 
 

 

 

 

 ( مسدود بودن جوی های کنارسرک مقابل ریاست تنطیف مربوط ناحیه چهارم.28تصویر شماره ) 
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 .چهارم هیناح مربوط فیتنط استیر مقابل رسرککنا یها یجو بودن مسدود( 29) شماره ریتصو 
 

   سفارش

پاککاری  تادرقسمت دهند تیهدا آن نیمسؤول و چهارم هیناح استیر و فیتنظ استیر بهلی محترم کابل شاروا

 سرک و یمنیتا پروژه دوم سرک ستادهیا یها آبساحات مربوطه ازموجودیت زباله ها ،گل ولوش کنارجوی ها ، 

 متره 70 سرک ریز ، تیمارک ساحه ، سالم پوهنتون مقابل متره چهل سرکبخصوص  فیتنظ تاسیر اطراف یها

 عبور انیجر در منطقه یاهال الت ککه باعث مش یتیامن چهارم حوزه یپهلو مسجد مقابل ، یشمال یسرا

 گردیده ومیگردد تدابیر الزم اتخاذ نمایند .ومرور
 

 مشاهده

عودت مهاجرین وعقب استیشن محترم ساحه عقب وزارت  ت مؤظف ازأهیطوریکه  : کابل یشاروال هفتم هیناح

پراگنده  شکلیک مقدار زیاد زباله ها به ، ورد آدید بعمل بازناحیه هفتم شاروالی کابل مربوط  بادآصل ابرق و

ضی در بع همچنان گردیده است ،انبارساحه  درمتحرک آهنی  یازباله دانی های سنگی و اعماربدون هوای آزاد در

ی لوش مد موتر ها باالوآرفت  در اثرکه انتقال داده نشده از جویچه ها های بیرون کشیده شده قسمت ها لوش 

 .گرددیم منطقه یاهال مشکالت و ستیز طیمح یگ آلوده ، ک بلند شدن گردوخاباعث های خشکیده 
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 سفارش

تا درقسمت اعمارزباله  دهند تیهدا آن نیمسؤول و هفتم هیناح استیر و فیتنظ استیرشاروالی محترم کابل ب

به شکل پراگنده درهوای آزاد در ساحه انبارگردیده است ، که زباله ها  دانی های سنگی ومتحرک وپاککاری

باعث بلند شدن گردوخاک و مشکالت اهالی منطقه  کههمچنان لوش های بیرون کشیده شده از جویچه ها 

  .زآلودگی محیط زیست وشیوع امراض مختلف درساحه جلوگیری بعمل آید هرچه زود تراقدام نموده تا ا میگردد
 

 . گردیده بودناحیه هفتم که به سکتور خصوصی واگذار مربوط ساحه واصل آباد ، کثافات ازپاککاری ( عدم 30تصویر شماره ) 
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 .خوشحال خان  ( عدم انتقال کثافات کنار جوی ، مربوط ناحیه هفتم عقب لیسه31تصویر شماره ) 
 

 مشاهده

این هئیت ساحه را از نزدیک  ،که پاک کاری ان به سکتور خصوصی نیز داده شده  :ناحیه یازدهم شاروالی کابل 

که تجمع زیاد از کثافات در ساحه و محل زیست  رادرساحه به چشم سرمالحظ نمودمشکالت  آبعضچک نموده 

و پاک کاری پنجره های  کیو جویچه ها از لوش و مواد پالستی انتقال ان به وقت زمان صورت نگرفتهدیده میشد 

یکه دیده شده شرکت ئشرایط قرارداد بوده بدوش شرکت میباشد ولی تاجادرلیت ها ؤواز مسیکی دور گلدان که 

نکرده وهمچنان کنترول از طرف جدی توجه آن ناحیه ن در انتقال کثافات و پاککاری آ مذکور به وقت و زمان

ساحه ناحیه یازدهم بعضی از شرکت های خورد که یه یازدهم هم ضعیف بوده است . درناح ریاستظیف وریاست تن

یک مقدار پول ، د نمی اندازدیگرد ودر ساحه مختلف نوری میکنآجمع وکوچه ها خانه ها در با زرنج ها مواد را از 

ت که ازدوساحه ناحیه أنظر به مشاهده هیافغانی اخذ می نمایند ( 200)تا  (150) مبلغ  ماهاخیرهرخانه در هراز 

قسمت غرب پنجصد فامیلی وساحه اطراف لیسه عالی سیدال ناصری بازدید بعمل آورده وبامردم مصاحبه نموده 

فامیلی درتفاهم بامردم محل که ناحیه هم ازموضوع  وکالی بعضی ازساحات غرب پنجصدمشاهده گردید ، بود

ازبعضی را ودرختم هرماه مبالغ ذکرشده وری کرده آجمع ج زباله هارا ازساحه بعضی ازموترهای زرن ،اطالع دارد 

  جمع آوری مینمایند. یاد شده نقاط
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افغانی از بودجه شاروالی جهت پاک  -123660/-مبلغ  روزانه حاوی  1393سال طی  11ساحه ریاست ناحیه  

 -10،  6-10) موادقراردادی مطابق  داده شده ، قراردادشرکت خصوصی امان امین احمدی به  کاری تنظیفاتی به 

 11( چنین صراحت دارد که } قراردادی مکلف است تمام جویچه ها دو کنار جاده اصلی و فرعی ناحیه 14-3و  8

لیت ؤورا از وجود لوش و زباله ها پاک کاری نمایند و تمام مسیر های اب رو ها را فعال نگاه دارد ، قراردادی مس

ات عمومی غرفه های تیلفونی ، ایستگاه های ملی بس ، تابلو های ترافیکی ، سطل های زباله ، سیسأشتشوی ت

پیاده روها و گلدان ها ، چوکات های اطراف سرک دارا میباشد، قرار دادی نمیتواند در مقابل  یجداول پنجره ها

ل مطالبه نمایند {. ل پوولیت اش به هیچ عنوان از نزد مردم محؤظیفی در ساحات تحت مسنعرضه خدماتی ت

ناحیه یازدهم کنترول عینی بعمل بعضی ساحات از 23/1/1394محیطی بتاریخ ورد ف تفتیش عملکظؤهیئت م

دیده میشود. ولی یک آلنکرده که در تصاویر نیز عمجدی شرکت مذکور در مورد توجه دیده میشود که ، ورد آ

خالف وری می نمایند که این خود آخانه ها جمع ازهر ماه  در اخیرکه به دریوران زرنج مردم مقدار پول از طرف 

میدهد واز طرف دیگر یک مقدار پول  صفائییباشد که از یک سو مردم پول دولت و مردم مبه ضربه قرارداد وازجانبی 

که ساحه شان به شرکت خصوصی قرارداد گردیده است پول تادیه میکند   دولت به شرکت امان امین احمدی را 

موده که این عمل نت نأیکه دیده شده شرکت به درستی به مکلفیت های خود مطابق شرایط قرارداد اجرا.تاجا

  .مدیر تنظیف ورئیس تنظیف میباشد ، 11ت کاری کنترول ونظارت از طرف رئیس ناحیه أف اجرایضع
 

 

 .خیرخانه مینه از مربوطات ناحیه یازدهم( عدم انتقال کثافات 32تصویر شماره )  
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 .کنارسرک و جوی مربوط ناحیه یازدهم خیرخانه مینهکثافات پاککاری ( عدم 33تصویر شماره ) 
 

 سفارش 

مربوطه را بصورت ساحات تا دهندهدایت  آن لینؤویازدهم  و مس ناحیهریاست  وریاست تنظیف به شاروالی کابل 

 . ورندآجلوگیری بعمل الصحه محیطی ورعایت حفظ  عدمازو پیگیر پاککاری ،

مکلفیت قراردادی متوجه ، سپرده شده امان امین احمدی ساحه ناحیه یازدهم شاروالی کابل به شرکت خصوصی  

 و ساحاتیکه جهت پاککاری به قراردادی سپرده شده دن عمل نمایآوطبق  بودهقرارداد خویش مطابق شرایط  یها

 وع قانونی معرفی جمر، به خالف رفتاری درصورت .گردد کنترول ونظارتتوسط مسئولین ن آزمان  و به وقت

  . موردمجارات قرارگیرند
 

 

 

 

 ریاست حفظ مراقبت و کار 11-2
 

 (شهر کابل گانه  22عام المنفعه در نواحی کارو  هدف مرجع تحت بازرسی  : ) ارایه خدمات ساختمان

ه شاروالی کابل کار در چوکات تصدی انتفاعی تحت اداربدین سو 1364ریاست حفظ مراقبت و کار از سال 

شماره متکی به حکم  آن انجام داده بعدآگانه  22خدمات عام المنفعه را در سطح شهر کابل و نواحی وساختمان 

قت اسالمی افغانستان از حالت تصدی انتفاعی خارج و ؤمقام محترم ریاست دولت م 27/8/1381رخ ؤ( م3980)

 ، اسفلت ریزی، ترمیم و داغگیری آن ای کاریــم و شاخص هرض انداــوی شاروالی کابل عــد بودجـمنحیث واح
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سرکهای عمده شهر کابل ، نو سازی سرکهای فرعی نواحی مختلف، ساختمان تعمیر های اداری ، ساختمان 

 رد آب کنار جاده های عمومی، ساختمان کانال ها، ساختمان پل و پلچک ، اعمار دیوار استنادی دریای  ،جویچه ها
 

مرکزی  و منظوری  بخشطبق پالنهای مطروحه ،  آنو امثال  ی، تمدید سیستم شبکه های برق شهرکابل 

 طرح اصلی پالنهای طویل داده شد،ذکر تیکه در باال طورمیشود . مقامات محترم صالحه از طرف اینریاست انجام 

ت اینریاست نیز اأباشد واجرریاست محترم پالیسی وانسجام مرکز شاروالی کابل میمربوط  ،و کوتاه مدت المدت

 است .  رن استواآمتکی به 
 

 مدیریت مالی
 

ریاست حفظ و مراقبت کار کدام بودجه مشخص ، معین و منظورشده جداگانه  در اختیارنداشته معاشات پرسونل ، 

شهای پالن های کاری شامل بخ وهکذا ءاز طریق شعبات مرکزی شاروالی کابل اجرااضافه کاری ها ، خریداری ها 

جهت تطبیق بریاست حفظ و مراقبت  و بودجه عادی و انکشافی از طریق ریاست محترم پالیسی و انسجام ترتیب

 .محول میگردد
 

 ستخدام کسبه کاران و مزدور کاران مدیریت ساختمان ابخش 
 

ی در بخش اعمار پروژه ها  1393الی  1391قرار معلومات ارایه شده ریاست حفظ و مراقبت طی سالهای 

 انکه معاش کسبه کار نموده استساختمانی و سرک سازی مطابق نیاز مندی کسبه کار و مزدور کار استخدام 

افغانی  -350/-افغانی و فی نفر مزدور کار مبلغ  -750/-نظر به فیصله مجلس اداری شاروالی کابل به فی نفر مبلغ 

 تعین گردیده است . که قرار ذیل ارایه میگردد .
 

  1391سال 

 افغانی . -33915000/-( نفر کسبه کار  به معاش مجموعی حاوی مبلغ 45220به تعداد )

 افغانی . -34027000/-( نفر مزدور کار به معاش مجموعی حاوی مبلغ97220به تعداد )

                                                                        ________________ 
 

 افغانی  -67942000/-جمعا مبلغ                                                                   
 

  1392سال 

 افغانی . -25950000/-( نفر کسبه کار  به معاش مجموعی حاوی مبلغ 34600به تعداد )

 افغانی . -25984700/-( نفر مزدور کار به معاش مجموعی حاوی مبلغ74242به تعداد )

                                                                           ________________ 
 

 

 افغانی  -51934600/-جمعا مبلغ                                                                   
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  1393سال 

 افغانی . -19803750/-( نفر کسبه کار  به معاش مجموعی حاوی مبلغ 26405به تعداد )

 افغانی . -19871950/-( نفر مزدور کار به معاش مجموعی حاوی مبلغ56777به تعداد )

                                                                        _______________ 
 افغانی  -39675700/-لغجمعا مب                                                                   

 

 و مزدور کاران مدیریت سرک سازی  تخدام کسبه کاراناسبخش 
 

  1391سال 

 افغانی . -597750/-( نفر کسبه کار  به معاش مجموعی حاوی مبلغ 797به تعداد )

 افغانی . -846650/-( نفر مزدور کار به معاش مجموعی حاوی مبلغ2419به تعداد )

                                                               ________________ 
 

 افغانی  -1444400/-جمعا مبلغ                                                              

  1392سال 

 افغانی . -639000/-( نفر کسبه کار  به معاش مجموعی حاوی مبلغ 852به تعداد )

 افغانی . -877450/-ر کار به معاش مجموعی حاوی مبلغ( نفر مزدو2507به تعداد )

                                                                 ________________ 
 

 افغانی -1516450/-جمعا مبلغ                                                              
 

  

  1393سال 

 افغانی . -967500/-به کار  به معاش مجموعی حاوی مبلغ ( نفر کس1290به تعداد )

 افغانی . -1397900/-( نفر مزدور کار به معاش مجموعی حاوی مبلغ3994به تعداد )

                                                                ________________ 
 

 افغانی  -2365400/-جمعا مبلغ                                                              
 

 

   سفارش

وی پروژه ی ساالنه هزار ها نفر کسبه کارو مزدورکاررا جهت پیشبرد کار ها ، ریاست محترم حفظ مراقبت وکار

 هنگفتی را جهت مبالغ ماهانه ، ت مکمله و شهرداشت اخذ فوتوکاپی تذکره ، بدون در نظرزاد جذبآخویش از بازار 
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در کار و تأخیر حیف و میل  سببمیتواند که این پروسه  تادیه حقوق کسبه کاران و مزدورکاران بمصرف میرساند،

    .گرددپروژه ها 

مزدور  ان وکار کسبه الزم است تا در جذب پرسونل خدماتی شاروالی کابل با ارزیابی شیوه های کاری توسط أبن

 .بعمل آورندالزم ت أش شامل و بعد از غور و بررسی اجراجلسه عمومی خویکاررا در اجنداء ،  کاران
 

 مدیریت کارکنان 

  .در بخش کارمندان و اجیران خدماتی حسب ذیل ترتیب گردیده است 1393الی  1391تشکیل سالهای  

 

 1391تشکیل سال 

کارمندان  کمبود موجود  اصل تشکیل منظور شده

 اجیر کارمند  اجیر کارمند اجیر کارمند بالمقطع

210 787 207 765 3 22 6 

 1392تشکیل سال 

کارمندان  کمبود موجود  اصل تشکیل منظور شده

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند بالمقطع

210 923 204 816 6 107 8 

 1393تشکیل سال 

کارمندان  کمبود موجود اصل تشکیل منظور شده

 اجیر دکارمن اجیر کارمند اجیر کارمند بالمقطع

210 913 205 806 5 107 7 

 (6جدول شماره )
 

و استخدام شده به وسیله  جذبکارمندان اداری و فنی ازطریق ریاست محترم منابع بشری مرکز شاروالی کابل 

 31/1/1393. و تقرر پرسونل خدماتی از تاریخ  ندمراقبت کار معرفی میگردوبه ریاست محترم حفظ  2فورم پ 

مقام محترم  31/1/1393( مورخ 351)شماره تبدل و انفکاک به این اداره قرار حکم  ،قررتفویض صالحیت ت

تقرر و انفکاک اجیران به پیشنهاد این اداره و به اساس حکم  31/1/1393شاروالی کابل داده شده و قبل از تاریخ 

نگردیده تطیبق  ات اداریاصالح پروسههنوز شاروالی کابل تا در ،استمقام محترم شاروالی کابل صورت گرفته 

 است .
 

 تاری تدارکاذچگونگی پالنگ
 

،  1391طی سالهای بوده و تمام پروژه های که کابل واحد دومی بودجوی شاروالی  حفظ مراقبت وکارریاست 

مطروحه ریاست محترم پالیسی و انسجام و مطابق به پالنهای گردیده . کآل نو سازی وبازسازی 1393و  1392

 و تمویل کننده مالی پروژه ها نیز  بودهشه های مرتبه ریاست محترم طرح و تطبیق پالن های شهری مستند به نق
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مواد ساختمانی، روغنیات و  یو تمام قرارداد ها کننده پروژه ها است ءرامنبع اج میباشد ریاست حفظ مراقبت وکار

به تعداد  1391حفظ مراقبت و کار طی سال  ریاست .صورت میگیردو ءاجراپرزه جات از طریق مرکز شاروالی کابل 

 راپروژه ساختمانی و سرک سازی و پیاده رو ها( 42بتعداد ) 1393( و درسال 23بتعداد ) 1392در سال ( 30)

 به بهره برداری سپرده است .  تکمیل و

  مشاهده 

ودجه شاروالی کابل تمویل باز که باد الی چهاراهی دهمزنگ آپروژه سرک نو 16/3/1394 مؤرخ عینیقرار مشاهده 

هفت و سی نهصدو ملیون ده –10،937،774/-مبلغ به ارزش مجموعی 30/9/1393الی  1/8/1392تاریخ گردیده از

الی  16/1/1393اعمار جویچه و سرک بره کی الی پروان دوم از تاریخ  و پروژههزارو هفتصدو هفتاد چهار افغانی 

 تطبیق کننده، چهارصدوسی هزارو هشتصدو هفت افغانیو  لیونم شش – 6.430.807/-حاوی مبلغ 30/8/1393

سرک الیه اول بدنه  اعمارنگردیده،سرک مطابق نورم های سرک سازی  ،بوده ریاست حفظ مراقبت وکارپروژه 

از کیفیت سرک نیز  ،نه شده سفالت ریزیامیگردیدو رفع سرک که نواقص اصالح ولی الیه دوم  اسفالت ریزی

 این درحالیست که تاهنوز ،که باعث متأثر شدن اصول اقتصادیت، مؤثریت ومفیدیت میگرددنگردیده گرنتی 

 سرک به بهره برداری سپرده شده است . و ختم نگردیدهی کنارجاده دانهالگپلر شانی جویچه ها و کارساختمانی 
 

 
 .موجودیت پلر های کنار جاده بره کیو ( عدم 34تصویر شماره )
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 . ( از موجودیت نواقص درکار سرک دهمزنگ الی نوآباد35ر شماره )تصوی 

 سفارش  

نوسازی وباز  ،سرک ها و مراقبت حفاظت  درکید نماید تا أت کار شاروالی کابل به ریاست محترم حفظ و مراقبت 

ر بخش که د نواقصرفع چنین با  نظرداشتهمد راستندرد ها و معیارات ساختمانی و سرک سازی ، اآن  سازی 

و  وخاکگرد بوجود آمدن باعث  وسایط که تا از اثر عبور و مرور وجودداشته توجه نمودهسرک ها و جویچه ها 

 . میسازد ، جلوگیری بعمل آیدلوده آرا زیست محیط  ومیگردد ها درسرک  تجمع آب
 

 مشاهده 

الی  16/1/1393 از تاریخاعتبار کابل از پروژه اعمار پارکینگ جاده والیت 18/3/1394 عینی مؤرخقرار مشاهده  

 دهجصدو هفنسه هزارو پو هشتاد هفتصدو و ملیون پنج – 5.783.517،5/-مبلغ  به ارزش مجموعی30/8/1393

 30/8/1393الی  16/1/1393از تاریخ که  دومپروژه اعمار جویچه و سرک بره کی الی پروان ، عشاریه پنج افغانی ا

ک رسنگ فرش پاپروژه و افغانی هفتصدو هشتهزارو سی صدو چهار و ملیون شش -6.430.807/-حاوی مبلغ 

صدویازده هزارو یسودوملیون  -2.311.688/-حاوی مبلغ  15/8/1391الی  1/4/1391سینما بهار ستان از تاریخ 

که از بودجه شاروالی کابل کار سازی گردیده است و تطبیق کننده پروژه ریاست ششصدو هشتادو هشت افغانی 

 کپرک و درزها در باالی  ساختمانی چون ، زیاد  نواقص کارپروژه هاتطبیق در ، راقبت کارمیباشدـفظ و ممحترم ح
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موج و  ، موجودیت  جویچه هاعدم تکمیل کار ساختمانی  ،ی جاده والیت پارکنیک موترهادرب تشنا نبود ،بام 

 و به شکل اساسی وسایط های پارک سنگ فرش  همچنانوسرک الیه دوم عدم اسفالت ریزی  ، در سرککپرک 

   گردیده است. اصل اقتصادیتن ومتأثرشد بیجا شدن سنگ ها ،ت و ریخت سکه باعث شک ودهنبمعیاری 

   

   .( پارک وسایط جاده والیت کابل36تصویر شماره ) 

   

 .( پارک وسایط جاده والیت کابل37تصویر شماره )



 

تفتیش عملکرد و محیطی                                                      اداره عالی تفتیش                                                          61 

    

 

 .ی پارک سینما بهارستان( سنگ فرش ها38تصویرشماره ) 
 

 سفارش 

 و حفظمحترم ریاست  یدرجهت رفع نواقص اقدام ، و ازجریان کار تا هدایت داده میشودکابل محترم شاروالی  به

به بهره برداری سپرده  تکمیل وبشکل اساسی ساختمان پروژه ها کار تاکنترول بعمل آورده نظارت و کار مراقبت 

 .شود 

 مشاهده 

 کابل به ارزش مجموعیتلویزیون شاروالی نشراتی استدیوی از پروژه  23/3/1394 بتاریخ مؤظفطوریکه هیأت 

تاریخ اعتباراز  ،عشاریه چهار  افغانیاو پنجصدو ده هفت هزارونهصدو نودوسه ملیون  – 3.997.510،4/-مبلغ 

ن و سنگ فرش پیاده رو اعمار میدان های ورزشی وسایر ملحقات باغ چهلستو وپروژه 24/9/1393الی  4/1/1393

بیست هزارو ششصدو وسه ملیون  -3.020.689/-حاوی مبلغ  30/8/1392الی  16/4/1392های باغ  از تاریخ 

شاروالی کابل  کار پروژه ریاست حفظ و مراقبت ۀهشتادونه افغانی که از بودجه شاروالی کابل تمویل و تطبیق کنند

به بهره برداری سپرده نشده  کنونتا در حالیکه تلویزیون شاروالی  نشراتیاستدیوی  میباشد، مشاهده بعمل آورد،

در تهکوی آب تجمع نموده که باعث نم ، رطوبت ، ریختن و ،در قسمت مراقبت تعمیر مذکور توجه صورت نگرفته 

 .ازبین رفتن رنگ دیوارها گردیده است
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 .راتی شاروالی کابلازموجودیت نم و رطوبت در استدیونش (39تصویرشماره )    

 

باغ چهلستون مشاهده بعمل آمد، میدان های ورزشی و پایه ها بشکل خرابه تبدیل  پروژه احیاءاز  همچنان طوریکه

 و سنگ فرش پیاده روهادر مدت کم شکست و ریخت نموده از بین رفته است.

ه گی و کم توجهی منجانب ریاست را در قبال نداشته که عدم رسید الزم درنتیجه پروژه مذکور مؤثریت و مفیدیت

 حفظ و مراقبت در رابطه به وضاحت دیده میشود.

 
 .چهلستون باغ یها فرش ازسنگ( 40) شماره ریتصو  
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 سفارش

، کاستی ها  وواقص در صورت بروز ننظارت نموده جریان کار دراز پروژه ها ، ) سرکار(کننده مراقبت  انجینران

 نگردد.دیت ااصل اقتص ناستفاده مواد ساختمانی بی کیفیت درموقع آن جلوگیری بعمل آورده تا باعث متأثر شد
 

 مشاهده 

 26.787.405،86 -به ارزش مجموعی مبلغ /غزنی سرای ریزی اسفالت و سرک اعماراز پروژه  21/2/1394 بتاریخ 

تاریخ  عشاریه هشتادو شش افغانی اعتبارازاج هفتصدو هشتادوهفت هزارو چهارصدوپنوشش ملیون وبیست  –

از تاریخ وپروژه اعمار جویچه های مقابل مکتب آصف مایل پل سوخته  که  16/9/1391الی  20/1/1391

چهارصدوسی نه هزارو چهارصدوهشتادو وپنج ملیون  -5.439.488/-حاوی مبلغ  25/8/1392الی  16/1/1392

-حاوی مبلغ 15/6/1392الی  1/3/1392روان سوم از تاریخ اعمار سرک وجویچه های پهشت افغانی و

از بودجه شاروالی تمویل و تطبیق  هشت افغانیوسیصدو هفتادو نه هزارو ششصدو پنجاه ودوملیون  -2.379.658/

  :وجود داشته ها  ذیل درکارپروژه نواقصتکمیل گردیده ها  ، کارپروژهترم حفظ ومراقبت میباشدکننده ریاست مح

 از همچنان ، داکردهیپ یگ هابرآمده چهیجو شانه قسمت وبه بوده فیضع ریق مارک ، نشده مراعات شنکمپک

  .است نگرفته صورت یگرنت یساز سرک یها اریمع داشت نظر با دوام و تیفیک

  
 .فیک یب ریق از استفاده( 41) شماره ریتصو
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 و عدم موجودیت پلر های کنار سرک استفاده مواد بی کیفیتاز اثر ها جویچه زود هنگام ریب خ( ت42تصویر شماره )

 سفارش 

بدلیل تمدید لوله کشی های آب آشامیدنی  هاووپیاده رجاده ها ،اعمار مجدد سرکها بمنظور جلوگیری از مصارف 

وزارت شهر )  همآهنگی با ادارات ذیربطردکابل محترم شاروالی ون ، فایبر نوری و انتقال پایه های  برق یسزا،کانالی

موضوع را در نظر داشته ، تا و سرک سازی  پروژه های ساختمانیسازی ، مخابرات ، انرژی وآب ( حین تطبیق 

 باعث متأثرشدن اصل اقتصادیت ، مؤثریت و مفیدیت نگردد. 

بانظرداشت معیارهای سرک سازی دررفع نواقص و  کار هدایت دهند،مراقبت شاروالی محترم کابل بریاست حفظ و

گرنتی بعمل آمده تااز یک طرف حفاظت سال  (5)الی  یکباید از استی ها اقدام واز کیفیت ساخت وسازسرک ها ک

محیط زیست ومعیارهای محیط زیستی رعایت گرددوازجانبی باعث متأثر شدن اصل اقتصادیت ،مؤثریت و مفیدیت 

 درتطبیق پروژه ها نگردد.

، کود های مهندسی ، کود های ساختمانی کود از تا یت داده میشودهداشاروالی محترم مراقبت کار وریاست حفظ ب

استفاده  گردیدهاداره نورم ستندرد تصویب  توسط کهراها ا و کود دیزاین پلانکشاف شهری ، کود سرک ه

توسعه شهری در افغانستان چنانچه  ، از کود های متذکره استفاده صورت نگرفته استها در اکثر پروژه زیرانمایند

 محیطی ، اجتماعی وناگوار ای ــپیامد هبیشتر خارج از اصول و نورم های معینه بوده که  ویژه در دهه گذشته ،به 
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در جلوگیری از آلوده گی هوا دارد بسزای نقش که سبز ،  ساحات ،پارک ها  را در قبال داشته، نبوداقتصادی 

 .،آسیب پذیر ساخته است
 

 

 ریاست سرسبزی 12-2
 

 تحت بازرسی  : ) ارایه خدمات سرسبزی در نواحی شهر کابل ( هدف مرجع
 

 مشاهده

گلبته ها ی زینتی نهال های مختلف النوع زینتی مثمر وغیر مثمر  سساختن شهر کابل با غردررسبزی ریاست س

بیاری نهال های مثمر و غیر مثمر آتنظیم ، سرسبز نمودن پارک های تفریحی، ایجاد پارک ها ،و چمن سازی

لوده گی هوای آجلوگیری از زیبائی و  جهتیم گلدان های جاده ها ظیه های نهال ها تربیه گلبته ها، تنقوریجاد وا

 .فعالیت های خویش را انجام میدهد محیط زیست شهر کابلی محیط زیست و بهبود بخشیدن فضا

 مدیریت مالی 

وسایر معاشات پرسونل، اضافه کاری  ،داشتهدر اختیار نمنظورشده عادی و انکشافی ریاست سر سبزی  کدام بودجه 

 میگردد . ءاز طریق شعبات مرکزی شاروالی کابل اجرا نیازمندی ها

 مدیریت کارکنان 

در بخش کارمندان و اجیران خدماتی حسب ذیل ترتیب ریاست سرسبزی  1393الی  1391تشکیل سالهای 

 گردیده است :
 

 1391تشکیل سال 

 کمبود  موجود اصل تشکیل منظور شده
 کارمندان بالمقطع

 اجیر کارمند  اجیر کارمند اجیر کارمند

52 625 52 594 0 31  

 1392تشکیل سال 

 کمبود موجود  اصل تشکیل منظور شده
 کارمندان بالمقطع

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند 

66 825 61 727 5 98  

 1393تشکیل سال 

 مبودک موجود اصل تشکیل منظور شده
 کارمندان بالمقطع

 اجیر کارمند اجیر کارمند اجیر کارمند

66 835 58 754 8 81  

 (7جدول شماره )
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 سفارش 

نموی تربیه و)فارم جهت یه ها قورپارک ها و  ،گلدان ها، شهرسرسبزی خدماتی ریاست سرسبزی  نظر به  تشکیل

به شاروالی محترم کابل هدایت داده  ءنمیتواند بناصورت گرفته خوب رسیده گی کم بوده  نهال های زراعتی(

 و اقدام نمایند.توجه  سرسبزیریاست محترم  لتشکیاستخدام پرسونل خدماتی مطابق  حصهدرمیشود تا 
 

  مشاهده

( 9) شمارهی استعالمیه ــبل ط اـــرکــشهی مختلف ــهادرسطح نواح رس نهالــوغ دررابطه به سرسبزی

درمجموع ریاست 1393-1391عمل آمد ، درپاسخ تحریرداشته اند که : درسالهای پرسش ب12/11/1393مؤرخ

( اصله نها ل رادرقسمت 678621سرسبزی بنابرتزئید ساحات سرسبزوایجاد پارکها وگلدانها ی جاده ها بتعداد )

افراد های مختلف شهرکابل به همکاری مکاتب ، مساجد وشهروندان غرس نموده ، دربرخی ازقسمت ها موجودیت 

ریاست سرسبزی را نهایت به مشکل مواجه ساخته بطورمثال درطی چند سال است که درگلدان پل هوائی پودری 

به سمت پل سوخته گلبته های مرسل بنابرموجودیت این افراد وفروش مواشی درهمان محل ازبین رفته اند 

ایکل سوارا ن همه را صدمه خل پارک ها وموجودیت موترسداویادرقسمت گلدان شاداب ظفر دست فروشان 

 دوم مادهدررابطه به جرایم ومعرفی متخلفین مطابق )25/11/1393( مؤرخ12ذریعه استعالم شماره) میرسانند .

سرسبزی  نماده دوم فصل چهارم قانو: به مراجع عدلی استفساربعمل آمد، نگاشته اند که  ن(قانو چهارم فصل

سرسبزی طی همین دوسال ترتیب وازطریق ریاست عواید شاروالی کابل دردسترس ماقرارندارد ، اما مسوده قانون 

                .به مرجع عدلی ارسال داشته اند، قانون مسوده متذکره منظورنگردیده که مرعی االجرا قرارداده میشد
                                                                                                                   .  

 نواقصات ذیل درساحات مختلف نواحی شهر کابل بمالحظه رسید :

  ی جاده مقابل پولیتخنیک الی و کنارسرک ها چهلستون عدم استفاده ازخاک زراعتی درگلدان های وسط

   .جهت غرس نهال های زینتیچهارراهی قمبر

 ه وترکاری فروشان ،پینه دوز ها ، معتادین موادمخدر گذاشتن ماشین های پنچرمینی ، تیل فروشان ، میو

ومواشی خیمه نشینان وموترشویان در گلدان های وسط و کنار سرک که باعث آلوده شدن خاک و گل 

 گردیده سرسبزی وزیبائی شهر راصدمه میرساند .

  ازطرف زورمندان وبرخی یطالئ جوارشهرک وپارک قرغه بندغصب ساحات سبزپالنی وغیرپالنی 

 سرسبزی گردیده است .ریاست  وظایف پرسونلشهرنشینان مانع 

  سپردن پارک ها وساحات سبز به سکتورهای خصوصی سرسبزی شهرراصدمه زده زیرا مالکین شرکتها

وسکتورهادرعوض غرس نهال ها، چمن وگلبته ها ، گل های زینتی، با گذاشتن غرفه ها ، رستورانت ها 

 ال عاید بدست آورده ودرحفظ سرسبزی توجه نمیکنند.،وسایل تفریحی وبازیچه های اطف

 .نبود سیستم آبرسانی درگلدانها وپارکها ، باعث ضایعات بیشترآب در ساحه میگردد 
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 سفارش
 

را  پارک خورد و بزرگ تفریحی( 65)ولیت حفظ ، نگهداشت و مراقبت ؤمسریاست عمومی سرسبزی شاروالی کابل 

ناحیه شهر کابل به شمول پارک  22پارک آن در طی چهار سال اخیر در ( 35)له که از جمدر شهر کابل داشته 

 .ساخته شده است بین المللی هایمعیارطبق  USAIDمالی پروژه تپۀ پغمان به کمک 

ریاست ، مواد مخدره بودهمملو از معتادین  ی شهرپارک های چمن حضوری، سیلوی مرکز، شهرنو و دیگر پارک ها

 وری معتادین از پارک ها آجمع در زمینه  و نواحی مربوطه ارگان های امنیتی  ه همکاریکابل بسرسبزی وشاروالی 
 

ت بوسیله آن ها میگردد، آلوده گی محیط زیست و تجمع کثافا باعث از بین رفتن ساحات سبز پارک ها،که 

 تصامیم جدی اتخاذنمایند . 

 ها پارک یسرسبز و یشاداب بر یمبن را خود ۀجانب همه یها تالش و یسع کابل یشاروال یسرسبز یعموم استیر

 .باشند کوشا آن ینگهدار در و داشته معطوف
 

 ریاست صحت محیطی  13-2
 

 ) جلوگیری از شیوع امراض و بلند بردن کیفیت صحت و زنده گی شهروندان کابل ( هدف مرجع:

بهتر شهری برای شهروندان شهر  عرضه خدمات شهری و فراهم نمودن سهولت هایل ؤومسکابل محترم شاروالی 

اجتماعی به اساس ماده شانزدهم بند هفتم و هشتم قانون شاروالی  لیت های خدماتکابل بوده و درپهلوی سایر فعا

طی سال که شارولی کابل ایجاد  در تشکیل 1391سال  اخیردرمحیط زیست  حفظریاست صحت محیطی و ،ها

تعداد سه نفر پرسونل خدماتی ویک  ،( نفر کارمند 22تعداد ) ،یک بست ریاست  دارای 1393الی  1392های 

 . میباشدبست دوم معاونیت ریاست صحت محیطی کمبود 

عمده این ریاست جلوگیری از شیوع امراض و بلند بردن کیفیت صحت و زنده گی بهتر شهروندان  یلیت هاؤومس

رایشی وغیره در مارکیت ها ، دکاکین ، مال وسایل آ، هاکابل از طریق کنترول کیفیت مواد خوراکی، نوشیدنی 

درهمآهنگی با مدیریت های گدام ها و کنترول هوتل ها، رستورانت ها، حمام ها و سایر اصناف در شهر کابل 

آلوده گی هوا ، که شامل )لوده شدن محیط زیستی آجلوگیری از  ،فعالیت دارندتنظیم مارکیت ها ی نواحی 

که باالی صحت یو ترویج فرهنگ جلوگیری از عوامل نظم نواحی شهر کابلممودن )کنترول نلودگی صوتی ...( آ

 میباشد . ،ثیرات منفی خود را بجا می گذاردأینده تآشهروندان در حال حاضر و
 

 صحت محیطی اهداف عمده ریاست
   

  ری وردن میزان مرگ و میر و کاهش امراض ساآزندگی بهتر شهر وندان کابل ، پایئن سطح بلند بردن

 .حیط زیستی و داشتن یک محیط سالم ناشی از خطرات صحت محیطی و م
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 و کاهش عوامل ملوث کننده  یایجاد یک محیط پاک ، سبز و سالم عاری از هرگونه خطرات محیط زیست

 های محیط زیستی .
 

  همشاهد

توسط ریاست  جوی هات مؤظف از ساحات مختلف شهر کابل صورت گرفت، أکنترول عینی توسط هی طوریکه

گوشت ماهی و غیره )سالخ ها ( در کنار جوی پر از لوش والی  ندگانفروشتنظیف پاککاری اما انتقال داده نشده ، 

در این مورد  محترم صحت محیطیریاست ، منجانب  که باعث انتقال انواع امراض مختلفه میگردد ، فعالیت داشته 

 . صورت نگرفته استتوجه گونه اقدام وهیچ
     

 

 . کابل مرکز پشتون نادر جاده در یماه گوشت گان فروشنده از ینما( 43) شماره ریتصو         
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      . ( نمای از فروشنده گان گوشت ماهی در جاده نادر پشتون44تصویر شماره  

   

 .( نمای از فروشنده گان گوشت ماهی در جاده نادر پشتون45تصویر شماره ) 
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 رش سفا

رابطه به بهداشت وانتقال تا در ،دنده هدایتوحفظ محیط زیست کابل به ریاست صحت محیطی محترم شاروالی 

 ئی شهربخش مواد غذایی و حفاظت از پاکی و صفاکه درجاده نادرپشتون از طریق گروپ هائی کثافات از ساحه اخیر

شیوع امراض مختلف و آلوده گی تا از بعمل آوردهجدی  ونظارترا بدوش دارند کنترول لیت ؤومصروف و مس

 جلوگیری صورت گیرد .محیط زیست، 
 

  مشاهدات بخش متفرقه 14-2 

 مشاهده

( عراده 86بتعداد )1391طی سال ریاست حفظ مراقبت وکار22/11/1393( مؤرخ 8درپاسخ استعالمیه شماره)

( عراده فعال 140بتعداد )1392( عراده ترمیم طلب، درسال 131وبتعداد)وسایط دمترک وماشینری فعال 

معلومات  طلب میترم عراده( 76( عراده فعال وبتعداد )172بتعداد)1393( عراده ترمیم طلب ، درسال 116وبتعداد)

 داده اند.

( عراده 333بتعداد )1393-1391ریاست تنظیف طی سالهای  29/10/1393( مؤرخ7درپاسخ استعالمیه شماره )

برای 1391( عراده رقم داده اند ، که طی سال 353وسایط غیرفعال جمعآ بتعداد ) ( عراده20وسایط فعال وبتعداد )

 افغانی بشکل قرارداد ودرهمین سال برای  -156.247.980( قلم پرزه جات جمعآ مبلغ/1127)( عراده وسایط329)

( عراده 11ی )برا1392ی طورپرچون خریداری ازبازار، درسال افغان - 5.054.008مبلغ/ ( عراده وسایط جمعآ29)

 عراده  (356)رایـب1393، درسال ازبازار یداریخر طورپرچون جات رزهــپافغانی  -9.86.825وسایط جمعآ مبلغ/

افغانی قرارداد گردیده وهمچنان طی همین  -143.481.630( قلم پرزه جات که جمعآ مبلغ/1297بتعداد ) وسایط

 مبالغ ساله همه خریداری کهفغانی پرزه جات طورپرچون ا -1.714.234( عراده وسایط جمعآ مبلغ/11سال برای )

 .رسدیم بمصرف طیوسا میترم جهت هنگفت

 سفارش
 

مجلس  فیصلهوت فنی و مسلکی أمتشکل از هییک کمیسیون باایجاد ، ترم کابل حشاروالی متا الزم است  بنآ

صروف انجام خدمات اجتماعی که بیشتر مرا تنظیفاتی  ،وسایط و وسایل ماشینری کهنه و فرسودهعمومی اداری

به لیالم سوق ،  رسدیم بمصرف میترم جهت هنگفت مبالغدوره استهالک آنها تکمیل وهمه ساله  و درشهراند

  .ید نمااقدام  بودجه ،وسایط جدید با نظر داشت امکانات بخریداری ، ه مربوطواحد های ضرورت  ونظربه
 

 مشاهده

 ویترین ها  باموجودیتنه ها عیار نبوده اجناس به قسم پراگنده ، تحویلخا مقرره تنظیم تحویلخانه مطابق

 تحویلخانه ها گذاشته شده که باعث خراب شدن و از بین رفتن اجناس میگردد .  سطحدر
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 واضح گردید هوردآاز وضعیت فابریکات پارک های صنعتی دیدن بعمل  1394/ 12/3تاریخ ب هیأت مؤظف 

 الئیلاستفاده ازمواد کهنه پالستیکی روی بازار استفاده از مب ،بسیار خراب فابریکات  بهداشتی که وضعیت

عدم  ،میاوی بدون موجودیت اشخاص فنی ی، استفاده از مواد ک چدنیسوخته در تهیه دیگ های بخار

کنترول از طرف ریاست صحت محیطی نظارت وهیچ گونه ، استفاده ازلباسهای مخصوص حین انجام کار

ازریاست  -13/3/1394( مؤرخ 9پیرامون موضوع ذریعه استعالمیه شماره ).است  گرفتهصورت ندرزمینه 

بنابرنداشتن وقت کافی وپرسونل قابل مالحظه ما  )صحت محیطی پرسش بعمل آمد ، تحریرداشته اند که :

م که ، صرف یکتعداد آنهارا کنترول نمودینتوانستیم فابریکات تولیدی وصنعتی رادرمجموع کنترول نمائیم 

 وسایل ایمنی رادرنظرگرفته بودند(.
 

 کیفیت ازتنظیم مارکیت ها بخش اشخاص متخصص وجود داشته که باهمکاری ریاست صحت محیطی در

راجمع مواد بی کیفیت وتاریخ گذشته ، بعمل آورده کنترول  وقتآ فوقتآ ئی،مواد غذاتاریخ تولید و ختم  ،

ت تست البراتوار سامان االت ولوازم مشخص پیرامون آوری وتحت نظر هیأت حریق میگردد اما درقسم

  موضوع بدسترس قرارندارد .

 فلهذا باشد،یم کابل شهر درسطح اتیروغن ۀکنند مصرف نیشتریب که است یمراجع از یکی کابل یشاروال 

 اثر، تحت یها واحد بشمول یشاروال مرکز دیاکسا یدا کاربن گاز دیتول از یستیز طیمح حفظ بمنظور

  یمیتسل از و قرارگرفته البراتوار تست مورد دیبا ، هیتخل از قبل(  خاک و زلی،د پطرول لیت)  اتینروغ

 . ندینما یدار خود جدأ تیفیک یب لیت

                                      

 (  نیزم سطح در منظم ریغ اگندهپر طور اجناس)  کار مراقبت و حفظ استیر هادر لخانهیتحو میتنظ مقرره تیرعا عدم( 46) رشمارهیتصو
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 .یصنعت یها پارک در واقع(  میالمون درذوب سوخته لیمبال از استفاده)بخار گید کهیفابر( 47) شماره ریتصو  

 

 

 .(عدم رعایت مصئونیت های کاری و لباس های مخصوص حین انجام وظیفه درفابریکه پالستیک سازی48تصویر شماره )
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 سفارش

واحد های مربوطه خویش هدایت دهند تا دررابطه به اجراأت پیرامون وسایط ، مقرره کابل به محترم ی شاروال

خانه ها ، بهبود وضعیت فایریکات صنعتی ، استفاده پرسونل از لباس های مخصوص حین اجرای کار، یلتنظیم تحو

عدم تسلیمی امراض مختلف میگردد ،  جلوگیری از عرضه مواد غذائی بی کیفیت و تاریخ تیرشده در بازار، که سبب

روغنیات بدون تست البراتوار که محیط زیست را آلوده میسازدمراقبت جدی بعمل اورده و خاصتأ اصل اقتصادیت ، 

 . در نظرداشته باشندثریت و مفیدیت را درپروسه کاری کامآلؤم
 

 وامل آلودگی هوا ع 15-2
 

  محیط ل باعث تولید روز افزون کثافات وآلوده گی بخصوص درشهر کاب کشوردرنفوس افزایش وتراکم

 .گردیده بنآ شاروالی محترم کابل تدابیر الزم را جهت مهارساختن این معضله اتخاذ نمایندزیست 

  فنی، حفرچاها به نزدیک بدرفتها عدم غیر ، واطراف جویبارها، بدرفتهایشهرها، تراکم کثافت درکوچه ها

 .ددارزیست گی محیط ه آلودکانالیزاسیون فنی نقش اساسی در

  و عدم پالنی سبزوغیرساحات ، اعمار خانه های خودسردر  توسط زورمندانسبز ساحاتغصب و اشغال

  .کابلی ، شهرساله شهر 25پالن تطبیق 

  اثر سوخت مواد نفتی و در که% درهوا افزایش مییابد 25افزایش مرکبات کاربن دای اکساید که هرسال

 تایرهای کهنه ، چراغ چوب ، مبالیل سوخته جهت تسخین وازای خشت ،استفاده ، داش هدود فابریکات 

  وزونا طبقه گاز بتخری سببدرنتیجه  وبه هوا صعود وه ها اگرم نمودن حمام ها ، سق  (O3  )،  انتقال

 .میگرددسرطان جلدی  و باعث اشعه مضره آفتاب 

 که یکی از  ،گردیدهزیاد سلفردای اکساید  مقدار،باعث تولید ذوب المونیم جهت  اکوره هاستفاده از

مضرترین آلوده کننده های محیط زیست به شمار میرود. آلوده کننده های دیگرمحیط زیست مانند 

کاربن مونو اکساید بنابر خاصیت کیمیاوی  که مرکبات  میباشدهایدروکاربن ها و اکساید های نایتروجن 

ن هموگلوبین خون ترکیب یافته وبدن قادر به انتقال آن به بسیار زودی در عملیه تنفس با اکسیج

اکسیجن به حجرات خون شده نمیتواند که در نتیجه مقدار زیاد آن باعث تلف شدن هزارها انسان وحیوان 

 .میگردد

  منتهی صابون ها وپودر های پاک کننده بخاطر شستن لباس، ظروف وغیره که درجویها و دریاها کف

ی فاسفیت بوده که منبع خوب غذایی الجی ها را تشکیل میدهد و به این ترتیب میشود دارای مقدار زیاد

سرعت تکثر الجی ها زیاد شده وسرانجام الجی ها رفته رفته آنقدر زیاد میشوند که در اثر کمبود مواد 

د بکار را به نفع خو O2 غذائی میمیرند و از الشه های آنها باکتریاها استفاده میکنند، باکتریا مقدار زیاد

 .دررود خانه میشودماهیان سبب از بین رفتن ، کمبود اکسیجن از اثربرده که درنتیجه 
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 :اقدامات ذیل را در نظر گیرد جهت بهبود محیط زیستدولتی ذیربط ادارات  در همآهنگیشاروالی کابل  
 

زش وار نصوص گذردرپرتو یوکال ، دـمساج امامان مال قیازطر دیمف ؤثروــم یغاتیتبل زمیکانیم کی جادیا -1

 و ینید بهیوج است شده دیتأک آن به شتریب اسالم مقدس نیدرد فت نظا ونـرامیپ که یاسالمهای 

                                                                                                (.است مانیجزءا نظافت.) باشند ملزم آن تیرعا به ، دانسته شیوــخ یاجتماع

 ویراد ون،یزیتلو ها، روزنامه اخبار، د،یجرأ مکاتب، یدرس یها پروگرام قیطر از یآموزش یها برنامه ریتدو -2

 .ستیز طیمح بهبود به دررابطه یگروه یها رسانه ریوسا

 .جدأ جلو گیری بعمل آیدکیفیت بی  ) تیل خاک، پطرول ودیزل (موادنفتیاز وارد نمودن هرنوع  -3

 .2000 ، پائین ازمودل ممنوع قراردادن ورود وسایط نقلیۀ موتوری -4

  درسیستم جهت جلوگیری از آلوده گی هوا ن آنصب که  2002باالترازمودل یوارد کردن کتلیزاتورها -5

 .داده نشود.بدون کتلیزاتورالیت و حرکت برای وسایط عدرغیرآن اجازه فضروری ،اکزاس عراده جات 

مطابق نورم های معینه یط نقلیه را ترافیک تمام وسامحترم ریاست با همآهنگیرد شاروالی کابل -6

از  میگردد،کاربن دای اکساید و آلوده گی هوا  اتگازدود ،که باعث تولید و وسایطی،ازنظرتخنیکی معاینه 

 .نمایندجلوگیری گشت و گذار آنهادرشهر

)  شهری هایشهرک های رهایشی که معیارشاروالی محترم کابل و ادارات ذیربط ازمنظوری و اعمار -7

وسایط ( درآن مد  پارکچگونگی مدیریت زباله ها،تصفیه خانه های فاضآلب و، کانالیزاسیونساحات سبز،

 .اجازه فعالیت داده نشود نظر گرفته نشده باشد ،جدأجلوگیری و

با وضع نمودن  یای کابل ( به داخل شهر )در توسط تانکر های خصوصی ودولتیانتقال و تخلیه فاضالب  از  -8

 نقدی ،تصمیم اتخاذ نمایند.جریمه 

زیست توسط اهالی  گانه شهر کابل جهت سرسبزی محیط 22درنواحی ها  نهال سغراجباری ساختن  -9

 نواحی مربوطه .

موترهای برقی در تفاهم وهمآهنگی با ادارات ذیربط پیرامون بهبود سعی و تالش جهت فعال ساختن شبکه  -10

 .ط زیستمحی
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 نتیجه گیری
شهری در عرصه های ، طرح مین خدمات أکابل یک اداره حقوقی حکمی عامه است که به منظور تمحترم شاروالی 

ی همچون جاده ها ، ئپالن های شهری به منظور اعمار و انکشاف شهرکابل ، اعمار و ساختمان زیر بنا و تطبیق

بروها ، تنویر جاده ها ، امور سرسبزی ، ایجاد پارک ها ، فضای سبز، امور آها ،  پیاده روها ، ایستگاه ها ، پارکینگ

ل ونموده ومسئوتنظیف و پاک کاری شهر، امور خدمات مسکن وتوزیع نمرات رهایشی و تنظیم مارکیت ها فعالیت 

 .باشدمی اجرای آن 

یمانده واحد های دومی ) ریاست طوریکه از بودجه منظورشده ، تخصیصات صادرشده ، مصرف شده و وجوه باق 

 پیش بینی شده ، ۀ( استفسار بعمل آمد ، واحد متذکره هیچ نوع بودجکار های تنظیف ، سرسبزی ، حفظ ومراقبت

بلکه بشکل کلی و مجموعی در بودجه شاروالی محترم کابل بطور مشترک و  مشخص و معین نداشته ، ، جداگانه

تا از صورت مصرف و عدم مصرف بودجه و تخصیصات در رابطه به  مخلوط پیش بینی و بمصرف رسیده است ،

تحقق و تطبیق پروژه ها مطابق پالن های مربوطه علم آوری میگردید هم چنان تثبیت و تفکیک شده نتواست که 

ریاست های محترم چه مبالغی را جهت  تطبیق و تحقق پروژه ها و پالن های پیش بینی شده بمصرف رسانیده اند 

ریاست های محترم تنظیف ، حفظ ومراقبت و سرسبزی که نقش عمده و بارز را در چگونگی حفظ محیط  بخصوص

زیست ، ایجاد محیط سالم وسرسبز و ازبین بردن عوامل مخرب کننده هوای محیط زیست ، مدیریت و انتقال زباله 

یصات بوقت و زمان آن مواصلت ها داشته که آیا بودجه طور کافی پیش بینی و در نظرگرفته شده بود ،آیا تخص

ورزیده بود ویا اینکه درریاست های فوق الذکرظرفیت مصرف بودجه وجود داشته یا خیر، تا پیرامون موارد ذکرشده 

 اظهار نظرمیگردید. 

 ستمیس در ونواقص خالءها ، آن یدوم یوواحدها کابل یدرشاروال یطیومح عملکرد شیتفت میت یازاثربازرس

 پروژه تیریمد ها، زباله تیریمد ، وانسجام یسیپال تیریمد اجراأت، تیریمد ،یبشر منابع تیریمد ،یمال تیریمد

 .دیگرد مشاهده یداخل شیتفت و ها

 قرارداد کابل یشاروال و یساز شهر امور وزارت تالش جهینت در و باشد،یم ساله ده پالن ماستر یدارا کابل یشاروال

 محترم مؤسسه و هندوستان کشور( یت یس یا) یکمپن با2025 یال -2011 ازسال کابل شهر پالن ماستر بیترت

 نیب و یداخل یارگانها با یمشورت جلسات مرتبه نیچند از بعد کابل شهر پالن ماستر فرجام در و عقد جاپان کایجا

 فرمان وادم داشت نظر در با و افغانستان یساز شهر یعال یشورا دیتائ و یاصول مراحل یط از بعد و نیتدو یالملل

 مکلف را یساز شهر امور وزارت که ، افغانستان یاسالم یجمهور استیر یعال مقام 5/5/1391 مؤرخ( 45) شماره

 یشاروال به قیتطب جهت رسمآ آن یاصول مراحل یط از بعد نکیا.  بود نموده کابل شهر پالن ماستر هیته به

 به نظر و سینو رونیب ، یازسنجین پالن ماستر طبق یرکا یها تیاولو دیبا آن تیبرو . است دهیگرد ارسال محترم

 پالن درج یشاروال یادار یعموم جلسه صلهیف دیتائ از بعد قرارداشت شان اریاخت در که یکار امکانات و بودجه

 ها پروژه قیتطب از اعم یکار مختلف یها عرصه در دویگردیم(  ساله پنج یال ساله کی) کیژیاسترات یها

  ینوساز ، معاشات پرداخت مورد در یتکنالوژ از استفاده ، لیخ تره کهیفابر انکشاف د،یجد ،کابل نیزم ،استمالک
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 میتنظ کابل، شهر در یاالرض سطح یآبها رد مشکل رفع ، یوسرسبز کار ومراقبت حفظ ، فیتنظ استیر طیوسا

، که چنین  گرفتیم صورت ستیز طیمح حفظ به رابطه در دوست یها کشور هابا تفاهمنامه جادیا ، ها زباله

 فعالیت ها درمطابقت به پالن استراتیژی تحقق نیافته است .

ساختمانی و ترمیماتی بصورت درست نظارت نگردیده که در نهایت منجر به عدم پروژه های سرکسازی ، قرارداد 

ارزیابی ضروریات ، کارصورت گرفته  مراقبتوحفظ که توسط های مختلف  به پروژهدر رابطه  ،موثریت گردیده

نگردیده ، تا درقسمت اجرا ،تطبیق پروژه ها وعقد قراردادها واولویت بندی نیازمندی  اولویت بندیبشکل درست 

ها درکارپروژه نواقص و کاستی قراریکه مشاهده گردید ، های مبرم همشهریان درنظر گرفته شده ویاخیر ؟

سرک اعمار گردیده اما جویچه های کنار سرک ،  ریزیلت االیه دوم اسفخصوصاً دربخش ،عدم  ،نیزموجود بوده 

ریاست طرح وتطبیق طوردقیق ساحه را مطالعه نکرده ، نقشه ها اکثرا دارای کمی وکاستی  ،ساخت وساز نگردیده 

% درکارپروژه ها بمشاهده 30.26بوده ، پروژه ها بادقت الزم طرح ودیزاین نه شده که سبب کاراضافی حتی باالتر از

عادی بودجه در مورد پروژه های که از بخش های .  وردبمیان می آرا سد که مشکل بعدی پروسه تدارکاتی میر

وانکشافی با قراردادیان عقد قرارداد صورت گرفته نظر به کار انجام شده که از پروژه ها بمشاهده میرسد از کیفیت 

ها در نظر گرفته میشود بسیار زمان کم واندک الزم برخور دار نبوده وهم گرنتی که بمدت یکسال در کار پروژه 

در ماده قرارداد گرنتی سرکهای کار ،  ثریت ( را انجام نمیدهدؤبوده وقراردادی کار الزم طبق معیار ) مفیدیت و م

بعدی لیت های ؤومستا بمدت الی پنج سال ارتقاء داده و قراردادیان نیزشامل بیمه گردند را شده توسط قراردادیان 

 .باشندینده پروژه های کار شده خود داشته آال در قب

گردیده  1393%( در سال 32و ) 1392%(  کسردرسال 31سبب)، بطور آفاقی   ریاست تنظیفعوایدی پالن  ترتیب

 .است
 

پاکسازی شهر نظر به  ،دفن زباله ها انتقال و محیط زیست در مورد حفظ محیط زیستملی شاروالی کابل و اداره 

ن در دراز مدت آثیرات أتآعتیدر موقعیت کوهی که طباند. نظربه مشاهده عینی که از دفن زباله ها  قانون مسئول 

ب رو ها و کانال آنبود میکانیزم درست ووسایل تخنیکی و مسیر  ،تحت االرضی اثرات ناگوار داشته ی ب هاآباالی 

ی و از بین بردن کثافات جامد بسنده جمع آور ه ،ها مطابق نقشه ها عیار نگردیده که این خود مشکل جدی بود

 ونیست، بنابرین کثافات پراگنده و توده های کثافات معموالً در اطراف شهر بنظر میرسند. سیستم تنظیم کثافات 

مراقبت های صحی وجود نداشته و معموالً کثافات منتن مراقبت های صحی با کثافات جامد مخلوط گردیده و در 

. محو غیر مسئوالنه کثافات وابسته به سطوح متزاید امراض، خاصتاً امراضی که از طریق زمین های باز محو میشوند

امروز هم در بسیاری از شهر ها محالت مناسب برای دفن کثافات  چنانچهانتقال می یابند.دربعضی مناطق حشرات 

 تحت االرضیگی آب های ه وجود نداشته و هیچ یک از محالت تخلیه کثافات طوری دیزاین نگردیده اند که از آلود

. تعداد زیادی از بعمل آید جلوگیری  ،یدآگی مسموم کننده هوا که از اثر سوختاندن کثافات بمیان میه یا آلود

شهر واقع میباشد که باران های شدید میتواند این کثافات را دوباره اطراف محالت تخلیه کثافات در مناطق مرتفع 

  .هش گردد مختلف و مداده وسبب شیوع امراض ال دانتقداخل شهردر مناطق پر نفوس 
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شاروالی کابل با راه اندازی سروی مسلکی در چارسمت شهر کابل توسط کارمندان فنی ومسلکی در جهت تثبیت 

مکان مناسب به منظور انتقال وتخلیه زباله های  شهری اقدامات الزم را روی دست گیرد ، تا درقدم نخست 

د روغنیات ، مصارف پرزه جات ، ضیاع وقت واستهالک وسایط جلوگیری بعمل آمده وازجانبی ازمصارف بیش از ح

شهر کابل ازوجود زباله ها وکثافاتیکه در هر نقطه به شکل پراگنده به نظر میرسد ونمای شهر کابل را خدشه دار 

                                          ساخته پاکسازی گردد.

 

 

 
 


