
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

انگزارش تفتیش برای شهروند  

 گرمی مکروریان ها در شهر کابلخدمات تسخین مرکز تفتیش عملکرد 

 

 

 !میدانیدشما 

س عمومی )مفتش ُکل( رهبری می این اداره توسط رئي اداره عالی تفتیش وجود دارد کهاداره تحت نام  افغانستاندر 

 .ادارات دولتی را دارا ميباشد تمام طبق قانون این اداره صالحيت تفتيش وبرشود 

 فغانستانادولت جمهوری اسالمی 

 اداره عالی تفتیش



 ؟و گزارش تفتیش عملکرد کدام موضوعات را بیان میکند تفتیش عملکرد چیست

 

  :قرار میدهدبصورت گسترده تحت پوشش را تفتیش عملکرد نوعی از تفتیش است که موارد ذیل  

اصول  با درنظرداشتعامه  وخدمات، سازمانها، سیستم ها، فعالیت ها، برنامه ها، پروژه ها، اداراتآیا نهادهای دولتی،  

 ؟یت عمل و فعالیت میکنندمفیداقتصادیت، مثمریت، و 

رافات میگردد حطبق معیارات مناسب می باشد. در صورت عدم مطابقت، چه عوامل باعث ان ادارات تآو اجرا فعالیت هاآیا   

 ؟مشکالت درزمینه وجود داردکدام و 

 ؟وجود دارد سکتور عامه فعالیت ها، برنامه ها و اجراآت بهبود اقتصادیت، مثمریت، و مفیدیت دربرای آیا زمینه    

دیت را بهبود یکه أصول اقتصادیت، موثریت و مف وجود دارد موثر داخلی های کنترلو  ها سیستمتحت تفتیش  اداره در آیا   

 ؟بخشد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:مثمریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج مطلوب 

و متوقعه 

: موثریت

به حد اکثر رساندن 
محصول از منابع موجود

:اقتصادیت

بدست آوردن منابع مطلوب به 
بهترین قیمت



 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید  اداره عالی تفتیش

 

 را تفتیش مینماید. دولت سکتور عامه بودجوی و غیر بودجویواحد های  تماماداره عالی تفتیش، 

 رنوالی.څالوی اداره  یه و ئبخش اداری قوه قضانهادهای مربوط به ریاست جمهوری، سکرتریت شورای ملی،  

 نماینده گی هایاتی و مستقل، کمیسیون ها، ادارات مرکزی و والیتی، بشمول نهاد های عاید اداراتها، ریاست ها،  خانه وزارت 

 خارج از کشور.  دولتی

 و حالل احمر )سره میاشت(. دولتی و تصدی های شرکت ها ،شاروالیها 

 د. ناستفاده میکن از آن و در اختیار داشتهرا  و دارایی عامهبودجه عامه  که نهاد های 

 

  

-مینماید تفتیش و ارزیابیموارد ذیل را  یندر تفتیش عملکرد، مفتش   

 

در کاهش و تاچه اندازه ویا مرجع مربوطه چگونه  تفتیشتحت  اداره  

 .بودهموفق  متاثر گردد کیفیت محصول اینکه هزینه های منابع بدون

در وقت  مورد ضرورتکه آیا منابع ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان،

کمیت و کیفیت آیا منابع از لحاظ ، قابل دسترس بودهمقتضی و مناسب 

 مثمریت درمهم  ییکی از شاخص ها منابعکیفیت ون مناسب بوده چ

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.اجراآت 

حاظ از لو آیا نتایج مشابه را  شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا  

منابع استفاده کیفیت و زمان مناسب را میتوان با منابع کمتر از  کمیت،

به عبارت دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده را از منابع به دست آورد.  شده

 ؟نمودموجود 

به  ؟ساخته است برآوردهکه اداره آنرا مشخص نموده اهداف و مقاصد معینه را  یا اجراآت صورت گرفته آیا محصول بدست آمده 

 چگونه است، و چقدر در نیل به اهداف برنامه، پروژه، و عملیات میتواند مؤثر باشد.  اداره، برنامه یا پروژه اجراآت نتیجه عبارت دیگر،

 .تمرکز دارد یکی و یا هرسه اصل اقتصادیت، مثمریت، و مؤثریت تفتیش عملکرد باالی 

 رسیدن به اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت بهو مؤثریت آنها در نیل  های کاری ل داخلی، سیستموکنترسیستم   

تهیه و تدارکات،  سیستم مدیریت اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت، با مرور یک موضوع خاص. بعنوان مثال، سیستم منابع بشری، 

 و سیستم ارائه خدمات.  سیستم مدیریت قرار دادها، تطبیق یک پروژه و یا برنامه، تطبیق یک پالیسی و چهارچوب قانونی



 میکند؟ کار با نتایج تفتیش عملکرد معموال چه مفتش کل

 

 
 رهبری اداره تحت  با آن نتایج تفتیش عملکرد، قبل از نهایی شدن

 .رددگه و پاسخ آنها شریک میگابرای دریافت دید تفتیش

 

تفتیش نتایج  

 

  

 انه به ریاست جمهوری و گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

ت در تا اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحا رددگشورای ملی ارایه می

 اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.

  هدقرار مید ومداقهبحث  نتایج گزارش وسفارشات آنرا موردشورای ملی 

ق اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحات در اجراآت و تطبی و رهبری

 نماید. می سفارشات نتایج گزارش

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد

 

 ن از اهمیت باالی برخوردار است؟ آ گزارشچرا تفتیش عملکرد و 

  

تا تفتیش عملکرد را اجرا  سازدرا ملزم میمفتش کُل  ،اداره عالی تفتیش قانون

 و گزارش آنرا به ریاست جمهوری و شورای ملی ارائه نماید .

عبارت  ،تفتیش تصریح گردیده اداره عالی که در قانون ردلکعم هدف تفتیش

اقتصادیت، از رعایت اصول  ،مستقالنه، هدفمند و قابل باور اطمینان از حصول

در اجراآت، برنامه ها، پروژه ها و فعالیتهای نهادهای دولتی دیت یثریت و مفؤم

 .میباشد

و همچنان شفافیت، پاسخگویی، و افزایش اعتماد عمومی روی  هبود اقتصادیت، مؤثریت، و مفیدیتبرای ب عملکرد تفتیش

 نماید. میارائه مشخص  سفارشات و پیشنهادات دولت اجراآتبرنامه ها و 

، برنامه درباره فعالیت ها عامه و سایر شرکاء باید از طریق مفتشین مستقل ، شهروندانشورای ملی بعنوان نماینده مردم

 گردیده است یا خیر. وتطبیق حصول ی وضع شدهها پالیسیو اهداف و بدانند که آیا  آگاه شوند و اجراآت دولت ها

  

 



 اداره عالی تفتیش اشتراکی است؟  عملکرد یا پروسه تفتیشآ

کتور عامه سو پروسه اشتراکی تفتیش که بخاطر شفافیت و پاسخگویی در بخش خدمات رسانی  (OGP) باز حکومت داریأساس ابتکار بر 

 ه است.دخیل سازی جامعه مدنی را برای اشتراک در پروسه تفتیش طرح و تنظیم نمودطراحی گردیده، اداره عالی تفتیش پروسه 

  مینمایند.مکاری هو اجرای آن، تقاضای  مشارکتی تفتیش گذاریاداره عالی تفتیش از نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها در زمینه پالن

     

 ؟واقع گردد مفید و مؤثر ی تحت تفتیشپروسه تفتیش عملکرد و نتایج آن چگونه میتواند برای نهادها

، موضوعات و موارد که برای اداره عالی تفتیش با پروسه اشتراکی تفتیش عملکرد، میخواهد ارزش و مؤثریت تفتیش عملکرد را افزایش داده

 .دهديم تیاولو و نموده شيتفت است مهم عام مردم و شهروندان

 دارد که:  نیبه ا یوابستگ شيتفت یعال ادارهعملکرد  شيتفت جینتا تیديو مف تیثرؤم

 دینما یو در باره آن اقدام و اجراآت م دینمایم قیتطبو  یریگیپ را شیتفت گزارش مندرج سفارشات و ها افتهی شیچگونه مرجع تحت تفت. 

 پروگرام  ومثمریت تیبر مؤثر یرا مبن شیخو فارشاتسوقرارداده  ومداقهرا مورد بحث  شیتفت یاداره عال یها گزارش جرگه یولس چگونه

 هی، اراشیبه مراجع تحت تفت باشد مردم نفع به که کشور در خوب یحکومتدار جادیو همچنان ا وپاسخگویی تیشفاف ات،یپروژه ها، عمل ها،

  .ندینمایم

  

پروسه تفتیش اشتراکی

لیست نمایندگان جامعه مدنی
و رسانه ها 

ورکشاپ و برنامه آگاهی 
دهی

جمع آوری نظریات برای 
اجرای پروسه تفتیش

انجام تفتیش بصورت 
مشترک



 گزارش تفتیش عملکرد 

 عرضه خدمات تسخین مکروریان های شهر کابل 

موضوعات و مسایل در تفتیش ما تحت پوشش قرار گرفت؟کدام   

 خدمات درشهرکابل وطمرب یها وپروژه ها انیمکرور یاهال یبرا و بوده یاجتماع خدمات اداره کی ها، انیمکرور مراقبت و حفظ ریتدو استیر

 استیر. هددیم انجام درصد( 10) خالص ومنفعت شد تمام متیق( سی)ف پول بدل در را ومراقبت حفظ رخدماتیوسا ها یمرکزگرم نیتسخ

 یرسم ۀدیجر ۀنتشرم آپارتمانها عیتوز ۀمقرر و انهایمکرور مراقبت و ریتدو یتصد ۀاساسنام بر یمبتن انهایمکرور مراقبت و ریتدو یتصد

 ریتدو یتصد یاه تیفعال میافغانستان به منظورتنظ یامارت اسالم یهای( قانون تصد6ه.ق و به اساس حکم ماده) 1422( سال 798) شماره

 تیفعال شیخو مهواساسنا هایتصد قانون احکام مطابق یانتفاع یتصد ثیبح یحقوق تیشخص داشتن با و  دهیگرد وضع انهایمکرور مراقبت و

 .دینما یم

 نادرشاه تیآمر نوانع تحت اول انیمکرور بالک( 49) بعداَ و بالک( 23) تعداد یبرا نخست در انهایمکرور ومراقبت حفظ ریتدو یتصد استیر

 .دارد قرار پوشش تحت گرددیم اپارتمان( 8822) تعداد یدارا که بالک( 181) تعداد فعالا . بود دهیگرد جادیا نهیم

 حفظ ریدوت یتصد استیر خدمات هیارا یچگونگ از یگرم مرگز نیتسخ خدمات انیمشتر و ها انیمکرور یاهال توسط که تیشکا اساس به

 و اجراآت تا نمود اذاتخ میتصم اداره نیا د،یورز مواصلت شیتفت یعال اداره به آن قیطر از و کشور یمل یشورا به ها انیمکرور مراقبت و

 .دهد قرار شیتفت مورد را ها انیمکرور یها یگرم مرکز دستگاه تیآمر عملکرد

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

 قانون و طرزالعمل تدارکات .1

 رهنمود ها و طرزالعمل های تصدی حفظ و مراقبت .2

 بهترین شیوه های مدیریت .3

Iمعیارات بین المللی ) .4 SSAI(سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیش )I NTOSAI.) 

 

 

 

  



 

 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

  حصول اطمینان از پالن گذاری درست و مطلوب برنامه های عملیاتی

 برای ارایه خدمات بهتر و در زمان مناسب آن.

  حصول اطمینان از موجودیت مدیریت مؤثر منابع اداره برای ارایه

 خدمات تسخین مرکز گرمی های مکروریان ها.

  حصول اطمینان از مدیریت مؤثر جمع آوری فیس خدمات  وارزیابی

 شفافیت در چگونگی مصرف آن. و

 

 

 

 

 

 13۹۹ سال در ماه سرطانو یافته های آن به ریاست جمهوری و شورای ملی  سفارش هاراپور تفتیش عملکرد بشمول 

 ارائه گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

 نیمسئوول دستگاه از جانب ازیو گاز( مورد ن لیو به موقع مواد سوخت )ت قیدق یسنج ازیبه نسبت عدم ن

ستان سال ( روز در زم44باعث شده تا مدت )  یآن از جانب اداره تدارکات مل یدر منظور ریو تأخ یتصد

 نیکمشتر یها پارتمانآ یها برا یمرکز گرم نیخدمات تسخ 13۹8( روز درزمستان سال 32و مدت )13۹7

وده  و از عمل نم فیضع یاتیعمل یاداره در پالن گذار کطرفیکه از  دهدیموضوع نشان م نیانجام نشود. ا

، ایدنم هیارا در وقت مناسب انینتوانسته خدمات را به مشتر نکهینه تنها ا فیضع تیرینسبت مد گرید یجانب

 است. دهیگرد انیمشتر یتیباعث نارضا

 مواد قیدق یازسنجین عدم

 یمنظور در ریتاخ و سوخت

 عرضه عدم باعث تدارکات اسناد

 ها یگرم مرکز نیتسخ خدمات

  .است دهیگرد نیمع زمان در

وام دار د یها یها و پرچو یمرکز گرم نیعرضه خدمات تسخ یاز چگونگ انیومشتر انهایباشنده گان مکرور

مطالبه  ها بابت عدم انیمکرور یمرگز گرم انینداشته اند. مشتر تیرضا13۹8و 13۹7زمستان سال  یآن ط

 یارتمولد حر دستگاه تیفعال یمواد سوخت دستگاه و چگونگ یریآنها جهت نظارت از نمونه گ ندهینما

اشتند که داشته و اظهار د تیکارکرد آن شکا یاز چگونگ یشیرها یآپارتمان ها نیها غرض تسخ انیمکرور

وخت جهت مواد س یریرا در زمان نمونه گ انیمشتر ندهیمختلف نما لیبادرنظرداشت دال یاداره مرکز گرم

 .ندینما ینظارت مطالبه نم

از خدمات  انیمشتر تیرضا عدم

 ندهیو عدم مطالبه نما نیتسخ

مردم جهت نظارت از خدمات 

 ها  یمرکز گرم

ضعف  ن،یمشترک یاتیتاد یها تیدرمورد عدم پرداخت مکلف یکیمشخص تخن زمیکانینبود م -

 زمیکانیدرخصوص وضع م ،یتصد یداخل یکنترول ها یها ستمیس یوحساب یاتیعمل تیریمد

( 18ماده ) قیبالک وآپارتمان ها وتطب کیها به تفک یخدمات مرکزگرم ستمیمشخص قطع س

 یاتیادت یها تیبه موقع مکلف یلیدر رابطه به عدم تحو انیمشتر یباال ی( پروتوکول تصد3فصل )

بابت  یان( افغ164،2۹۹،237و مبلغ )13۹6در سال  ی( افغان101،۹62،342تا مبلغ ) ده،یباعث گرد

 سینگردد. همچنان ف لیتحص انیازمشتر 13۹7ها درسال  یمرکزگرم نیتسخ سیمصارف ف

صورت حساب  ،یالرغم ختم مرکزگرم یعل زین 13۹8ها بابت زمستان سال  یمرکزگرم نیتسخ

محاسبه وسنجش  28/12/13۹8 خیتار یال یتمام شد مصارف خدمات مرکزگرم متیق یمال یها

  .باشدیاداره م یتیریومد یمال ستمیکه نشان دهنده ضعف س دهینگرد

ت از عدم پرداخ ریتأخ مهیمشخص در رابطه به سنجش جر زمیکانیطرزالعمل وم تیعدم موجود -

 زمیکانی، نبود م13۹7و 13۹6 یسالها یط انیها از مشتر یخدمات مرکز گرم هیارا سیف

 و عدم انیخدمات از مشتر هیارا سیدرست و به موقع ف یجمع آور یچگونگ یوطرزالعمل برا

ا تخدمات باعث شده،  سیف یپرداخت ها ریتأخ مهیجر وضع یچگونگ هوضاحت کامل در رابطه ب

بلغ مو  13۹6در سال  ی( افغان12،235،481به مبلغ ) صدی( ف12) ریتأخ مهیبا درنظرداشت جر

وان به عن گرددیم ی( افغان31،۹51،38۹که جمعاا مبلغ ) 13۹7در سال  ی( افغان1۹،715،۹08)

 سنجش نگردد. انیمشتر یباال موقعبه  سیاز عدم پرداخت ف ریتأخ مهیجر

 زمیکانیم تیموجود عدم

 تیانجام مکلف رامونیمشخص پ

و سنجش  انیمشتر یاتیتاد یها

از عدم پرداخت  ریتاخ میجرا

 یخدمات مرکز گرم هیارا سیف

 ها 



قبت حفظ ومرا ریتدو یتصد استیر یمرکز گرم یودستگاه ها زاتیواستهالکات تجه ماتیسنجش ترم یبرا

 هیون تجزبد یواستهالک طورآفاق ماتیترم یبرا یمشخص وجود ندارد. اکنون تصد زمیکانیم کی انهایمکرور

 میترم بنام دیعوا عمقدار پول از سرجم کیوکدام نورم مشخص منظورشده،  یمال یصورت حساب ها لیوتحل

 یمال ودر سال ی( افغان2،3۹6،000مبلغ ) 13۹7 ی. به طورمثال در سال مالرندیگیواستهالک در نظر م

شده  در نظر گرفته زاتیتجه واستهالک دستگاه و میتحت عنوان ترم ی( افغان2،387،485مبلغ ) 13۹8

 13۹7ال سدر  ی( افغان500،000) بلغدستگاه م ماتیکه از مجموع پول ترم دهدیاست. اسناد موجود نشان م

 یلواست.  دهیبه مصرف رس یموارد تصد ریدر سا 13۹8در سال  یافغان ونیمل کی( 1،000،000ومبلغ )

 یساسا ماتیباب ترم نیومشخصا درهم دینگرد هیدستگاه باشد ارا ماتیسند که نشان دهنده مصارف ترم

رف دو صداش،  هیسبب است که از جمله شش پا نیپول از بودجه متذکره صورت نگرفته است. از هم هیوتاد

وجه  ریذخا فعال واز ریسو غ نیبد یمتماد یلهااز سا یکیبه نسبت عارضه تخن یآن فعال بوده ومتباق هیپا

ه است. شده استفاده صورت نگرفت ینیشبیمجدد شبکات مربوط به دستگاه به هدف پ یایجهت اح یاستهالک

عف ض گریوجود ندارد، وازطرف د تیمصرف پول شفاف یدر چگونگ کطرفیکه از  دهدیموضوع نشان م نیا

 .دهدیاداره را نشان م یتیریمد

و راهکار مشخص  زمیکانیم نبود

و  ماتیسنجش ترم رامونیپ

 زاتیو تجه لیاستهالکات وسا

 ها  انیمکرور یمرکز گرم

ار معلومات قر نداشته و تیفعال 13۹8 یسال مال یاول )کهنه(، ط انیمکرور یمرکزگرم یدستگاه مولد حرارت

درز دار،  یامربوط اظهار داشته است، نل ه ینیرزمیفعال بودن دستگاه وخطوط ز ریدر مورد غ یفن تیمعاون

 یفشار مرکز گرم ندردخالف نورم واست 1386کهنه درسال  انیمکرور ینیزم ریکه درشبکه خطوط ز

 یبرا 13۹8باعث شده که در زمستان  تیوضع نیاست. ا دهیرگردیپذ بیآس هیناح نیکارگرفته شده و از ا

 ریتدو یصدتارائه نگردد.  یخدمات مرکز گرم گردد،یتمان م( باب آپار2158) رندهی( بالک که در بر گ63)

 یدرصد (10خالص ) دیعوا دینما هیارا انیشترنتوانسته خدمات به م نکهیها از انیحفظ ومراقبت مکرور

از طرف  تمام گردد و یتصد از دست دهد وبه ضرر شودیم ی( افغان5،540،۹18را که بالغ به مبلغ ) شیخو

 است. دهیگرد انیمشتر یتیباعث نارضا گر،ید

شدن دستگاه و خطوط  فرسوده

ها بنابر  یمرکز گرم ینیرزمیز

و  قیعدم حفظ و مراقبت دق

  یاریمع

به  یادمتم انیانچ ازسال 20تا  4زیمختلف النوع ازسا یصدها خاده نل باب فلز یدرقسمت حفظ ونگهدار

 به مقدار12/12/13۹8 یال ی( جد15) خیکه ازتار عیما گاز ینگهدار و رهیهمچنان ذخ سو و نیا

 خیتار یلا یاسناد مصرف بیو نود تن بدون ترت ششصد هیسه اعشار و شصت و نهصد و کهزاری( 1۹63.6۹0)

ه به همه روز یبه هدف سوخت ده یتانکر به دستگاه مولد حرارت قیاز طر میکه طور مستق 28/12/13۹8

 است.   ه دیبه مصرف رس یمحاسبه جنس هماتنامیتعل تیگردد، خالف هدا رهیذخ نکهیبدون ا دستگاه وصل و

ذخیره نمودن مواد سوخت به 

 گونه غیر معیاری

سال  از باشد،یوقت م یامارت اسالم تیمصوب زمان حاکم ،یاساسنامه تصد دهد،ینشان م یبازرس جینتا

 دهیرد( رونما نگالتی)تعد یکدام طرح اصالح اهمیو  نظر دی( سال درآن تجد20از ) شیباگذشت ب 1376

ضه )عر تسازگار با اقتضاآ هماهنگ و یتصد یاتیعمل و یتیریمد یها تیرو سطح فعال نیهم است، از

هداف به ا یابیچشم انداز روشن بخاطر دست کی یتا تصد دهیکه باعث گرد باشد،ینم تی( مارکیوتقاضا

 نداشته باشد. شیدرازمدت خو مدت و انیم یاساس

عدم تجدید اسناد تقنینی 

مربوط به حفظ و مراقبت مرکز 

 گرمی مکروریان ها 

 



:نتیجه گیری ما  

دمات تسخین آنچه که دریافتیم اینست که تصدی نتوانسته با درنظرداشت مبالغ پولی که از مشتریان خویش جمع آوری می نمایند، خ

 دیریتی ومومراقبت مکروریان ها با گذشت زمان ضعیف شده است. ضعف با کیفیت ارایه نمایند. سطح وکیفیت خدمات حفظ  معیاری و

و  13۹7ای هبخصوص در سال  عملیاتی اداره باعث گردیده تا خدمات ضعیف که به مشتریان ارایه میگردد از یک سال در سال بعدی و

ر فصل زمستان واد تسخین با نرخ بلند دتر وغیر اقتصادی تمام گردد که علت اصلی آن عدم شفافیت در امور مالی، تدارک مبلند13۹8

وکم کاریها در  غفلت وظیفوی مسوولین میباشد. در نتیجه نواقص، کمبودیها، مشکالت، ضعف مدیریت میباشد که نشان دهنده بی توجهی و

 زمینه، حسب ذیل ارایه میگردد: اجراآت بمالحظه میرسد، فشرده برخی این نارسایی ها در

راحل قرارداد مواد م، اداره نتوانسته به موقع پروسه تدارکاتی وطی وجود داشتهپالن تدارکاتی مواد سوخت  جی ودر نیازسن مدیریتیضعف 

( 32و مدت )13۹7( روز در فصل زمستان سال 44تأخیر در فعالیت دستگاه به مدت )سوخت دستگاه را انجام دهند که این موضوع سبب 

ت پرچوی های در ارائه خدما هم از یکطرف عرضه خدمات برای مشترکین انجام نیافته و سکتگی رونما گردیده که13۹8روز در زمستان 

 دوامدار وجود داشته واز طرف دیگر خدمات مرکز گرمی برای مشتریان از لحاظ اقتصادی نیز بلندتر تمام گردیده است.

شخص سنجش مصارف ممیکانیزم های الت آهمچنان، اداره برای ترمیم، استهالکات وچگونگی استفاده مؤثر از دستگاه ها، تجهیزات وماشین 

هیزات، ماشین ترمیمات، پالن عملیاتی برای حفظ ومراقبت دستگاه ها وتجهیزات نداشته، به همان سبب است که اکثریت سیستم ها، تج

طور مثال، مولد حرارتی بمفید از آن استفاده صورت نمی گیرد.  گرمی از فعالیت باز مانده ویا بصورت اقتصادی، مؤثر والت وداش های مرکز آ

ازمانده که نشان ببه این سو، از فعالیت  13۹8عارضه تخنیکی واستفاده از نل باب درزی بی کیفیت طی سال مالی  مکروریان اول به اثر

عدم فعالیت  لین وحفظ ومراقبت آن ننموده است. از اثر بی کفایتی مسوو تجهیزات دستگاه استفاده درست و میدهد مسوولین از دارایی و

یتی مشتریان هم نگردیده وسبب نارضاافر 13۹8( باب اپارتمان خدمات تسخین مرکز گرمی در فصل زمستان 2150دستگاه به بیشتر از )

 شده است.

بین بالک های  خدمات از لحاظ تخنیکی و فنی به هم پیوسته بوده، نل های سیستم مرکز گرمیقابل یادآوری است که سیستم فعلی عرضه 

صورت نیاز اداره بتواند  برای قطع نل عبوری به مرکزگرمی آپارتمان ها کدام سیستم وجود ندارد تا دربه هم پیوسته بوده و از لحاظ تخنیکی 

های مشخص پول مان پارتآهای مشخص قطع نمایند. بطور مثال، اگر پارتمان آها و یا  لین ها و یا عرضه خدمات مرکز گرمی را باالی بالک

واند خدمات تسخین مراقبت مکروریان ها نمی ت صرفیه خدمات مرکز گرمی را طی سالهای متمادی هم پرداخت ننمایند، باز هم اداره حفظ و

( 164,299,237لغ )ومب1396( افغانی از سال 101,962,342میدهد که مبلغ )را باالی آنها قطع نمایند. از طرف دیگر، ارقام موجود نشان 

 افغانی فیس تسخین مرکز گرمی باالی مشتریان بجز جریمه تأخیر آن باقیمانده وتصفیه نگردیده است. 

یمات اساسی جهت ترمزمان احداث دستگاه  انچ که از 20تا  4درقسمت حفظ ونگهداری صدها خاده نل باب فلزی مختلف النوع از سایز 

ن تصدی از سالیان جانب مسؤولی سیستم خطوط شبکات زیرزمینی دستگاهای مولد حرارتی به جانب اداره تصدی باقی مانده، ولی متأسفانه از

نباشته ر پراگنده  اباران طو فضای باز زیر برف و تنظیم تحویلخانه ها درمحوطه دستگاه در متمادی الی اکنون درمغایرت صریح مقرره طرز

عوض استفاده  در وشده و عدم کارگیری ازاین نوع نل باب فلزی درترمیمات خطوط شبکه زیر زمینی دستگاه مولد حرارتی مکروریان کهنه  

زمستان  لت دستگاه  درزمین عارضه کفیدگی رخ میدهد، به همین ع زیر ( اتومسفیر در۹تا  7نل های بی کیفت درزی، نل ها به اثر فشار ) از

ضرر تصدی انجامیده  لیون افغانی  میگردد، بهی( م5( درصدی آن که بالغ بر)10فعالیت نداشته و از این ناحیه  عواید  خالص ) 13۹8سال 

 است. 



 یروشنای وریان ها را درمربوط به دستگاه مولد حرارتی مکر عملیاتی فعالیت های مدیریتی وخره بادرنظرداشت موارد یادشده این هیئت، آلابا

مشتریان و یت ی، کیفی، زمانی، سطح رضامعیار های تفتیش عملکرد، غیراقتصادی برای تصدی ومشتریان بوده. محصول آن را ازلحاظ کم

 .افزایش قیمت تمام شد غیر مؤثر و مفید برای مشتریان میباشد

 

  



 

:ما های سفارش  

 
 با یها درهماهنگ انیحفظ ومراقبت مکرور یاداره تصد 

که  شیخو یداریباق لیکابل درقسمت تحص یشاروال

 نیمشترک یباال 13۹8و13۹7 یگذشته و سالها یازسالها

نموده  یو همه جانبه بازنگر قیبصورت دق ماندهیباق

وبه  ی( ماده )چهارم( طرزالعمل تصد۹وبادرنظرداشت فقره )

 قیو تطب جادیعامه با ا ییماندن دارا کداز را یریمنظورجلوگ

نل آب،  ،یمرکزگرم قطع خدمات لیقباز یعمل زمیکانیم

است،  یکه تماماا مربوط به تصد رخدماتیوسا ونیزاسیکانال

 سازند. یدارند عمل یهیکه بد نیمشترک یباال

 یلیازتعط یریبه منظور جلوگ یتا تصد گردد،یسفارش م 

 شیخو یعرضه خدمات بموقع  پالن تدارکات و ی، سکتگ

موجود مطابق  تیها وظرف یازمندیرا با درنظرداشت ن

. ندینما بی( قانون تدارکات ترتازدهمیماده ) تیهدا

پالن  ،یتصد ینابسامان مال تیوضع بادرنظرداشت

اصل  تیدستگاه با رعا ختدربخش مصارف سو یتدارکات

زمان جهت عرضه  تیریدرمصارف و مد ییصرفه جو

 تیو مؤثر تیدیمف یفکتورها یو اثر بخش خدمات بهتر

و درموارد  بیترت یزمان تیخدمات با توجه به محدود

کم ازکم سه ماه قبل ازشروع زمستان )شروع  یضرور

 دییو تأ یها( منظور یدستگاه مرکزگرم تیفعال

 اخذ گردد. یمل رکاتتدا ونیسیکم

 قیخدمات را پرداخت ننموده بصورت دق سیکه ف انیمشتر 

مان پارتآ نیمالک کیرا به تفک ایبقا قیمعلوم گردد. ارقام دق

مربوط  سیتابیوار مشخص نموده وثبت د خیتار داریباق یها

 زمیکانیها طبق م انیحفظ ومراقبت مکرور ی. تصدندینما

 شیخو انیگذشته را از مشتر یسالها اتیمشخص باق

 .ندینما یوجمع آور بیمستمر تعق تبصور

 خدمات  سیف لیتحص و یکه در جمع آور ربطیذ کارمندان

گذشته را  یسالها اتینموده و نتوانسته باق یتعلل وکوتاه

 ریتأخ مهیو جر ندینما یو جمع آور تیبصورت درست تثب

 گردد. یادار بیتأد ،را وضع ننموده

 موجود دستگاه  تیبه منظوراستفاده مؤثر ازمنابع و ظرف

 یبرا تیفیو باک یاریجهت عرضه خدمات مع یمرگز گرم

مشکالت موجود  یبررس یالزم است تا برا نیمشترک

 گردد. فیتوظ یکیتخن میت کیدستگاه 

 زات،یتجه یاساس میترم یبرا نانهیواقعب یاتیعمل پالن 

 یابیو ارز لیحفظ و مراقبت دستگاه با در نظرداشت تحل

 میترم یبودجه الزم برا ب،یدستگاه ترت یفعل تیوضع

مرکز  یبه شمول نل ها ینریماش ریدستگاه، داش ها و سا

کانال ها در نظر گرفته و مشکالت موجود دستگاه  یگرم

 مرفوع گردد.

 در  نیمواد تسخ ت،یفیو باک یاریارائه خدمات مع یبرا

 یمردم یشورا ندهیزمان مناسب آن با حضورداشت نما

در اجراآت اداره بهبود  تیتا شفاف ردیتدارک صورت گ

 .بدای شیاجراآت اداره افزا یباال انیو اعتبار مشتر افتهی



 نورم مشخص  زم،یکانیم کیتا به اساس  گرددیسفارش م

و در  بیترت زاتیتجه استهالک دستگاه و و ماتیترم یبرا

 نظر گرفته شود.

 آن بصورت جامع توسط  زاتیتجه موجود دستگاه و مشکالت

 گردد. سهیمقا و لیتحل ،یابیارز یفن یکیتخن میت کی

 یاتیدستگاه، پالن عمل تیوضع یابیارزنظرداشت گزارش بادر 

 زاتیتجه مراقبت دستگاه و حفظ و و میترم یمشخص برا

 انکشاف داده شود، مصارف آن در بودجه در نظر و بیآن ترت

 .ردیگرفته شود و اقدامات مؤثر صورت گ

 یراعینورم م و زمیکانیمکلف اند، تا مطابق م یمال بخش 

 منظوربه  افتهیتحقق  دیمشخص را از مجموع عوا یصدیف

 یامور مربوط به شبکه ها هیفعال نگهداشتن کل مراقبت و

. پول وضع ندیدستگاه وضع نما یها رساختیز و یاتیعمل

 یکیتخن یمشخص فن زمیکانیم کیشده را به اساس 

 . ندطورشفاف به مصرف برسان

 کابل درقسمت  یباشاروال یدرهماهنگ یتصد استیر

دستگاه مولد حرارت،  یفعال ساز مجدد و ماتیترم

 ینیزم ریوز یریانجن یشبکه ها ،یکیتخن ساتیتأس

( باب اپارتمان 2158اول که مشتمل بر ) یها انیمکرور

 یداده، مصرف دستگاه مرکز گرم یکار تیاولو باشدیم

 تا از ندینما قدامشامل بودجه ساخته و به حل مشکل ا

 3، 2) یها انیدستگاه مولد حرارت مکرور تیفعال فشار

 .وسوم الف( کاسته شود

 یمکان ها دیها با انیحفظ ومراقبت مکرور یتصد 

تا خدمات  رندیمواد سوخت در نظر گ ریذخا یمناسب برا

 ارائه گردد و انیدر زمان مناسب آن به مشتر یمرکز گرم

 باشد. یتمام شد آن اقتصاد متیهم ق

 

 استیبا ر یکابل درهماهنگ یتا شاروال گرددیسفارش م 

 رحفظیتدو یتصد استیر و یدولت یشرکت ها ها و یتصد

 ف،یوظا حهیها درخصوص )ال انیمراقبت مکرور و

 نموده یادیبن نظر دیتجد ،بست ها نییتع و یالتیساختارتشک

پالن  اساسنامه، مقرره، طرزالعمل ها و نیقسمت تدو در و

تا در  ند،یعاجل اقدام نما چههر ،یآن تصد یژیاسترات

 یآن تصد یتیریمد و یاتیعمل یها تیآن فعال ییروشنا

 گردد. یرهبر و تیریمد

 عامه  ییدارا یاحتمال لیم و فیاز ح یریمنظورجلوگ به

 لیجمع اجناس )ت و دیدر اجراآت ق تیشفاف نیتأم و

داده  شیفرما یسوخت دستگاه مرکزگرم یوگاز( را که برا

مواصلت نموده و در  لخانهیاجناس که به تحو شده و

شده است،  عیتوز لخانهیتحو عهیذر گذاشته شده و رهیذخ

اسناد مربوطه درج گردد و  یرواز  رهیدرکارت ثبت ذخ

 مستند به راپور دیبا لخانهیقلم جنس موجودۀ تحو هر

( رهی)ذخ لخانهیهکذا هرقلم جنس که ازتحو و داتیرس

 اجراء گردد. عیبه استناد کارت توز ستیبا شودیم عیتوز

  



 

 
 

  

موارد کیفی

ها،وژهپرعملیات،ها،فعالیتازاطمینانارائهونهادهااجراآتوعملکردازاعتمادقابلوعینیمستقل،گزارش
.اثربخشیوکاراییاقتصادیت،اصولبادرنظرداشتخدماتارائهومدیریتها،برنامه

هاپروژهوهابرنامهاداره،اجراآتبهبودبمنظورسفارشاتارائهوادارهداخلیکنترلسیستمارزیابی

ناساییشوتشخیصاساسبهآنمدیریتوخدماتارائهچگونگیسازی،سیستماجراآت،بهبوددرهمکاری
آنمدیریتبهترهایروشسفارشوخالها

ترسدسدرودولتینهادهایباتعقیبوملیشورایبهنظارتبرایعملکردتفتیشهایگزارشارائه
شهروندانبرایتفتیشگزارشقراردادن



 

 

 

 

 

 

 اداره عالی تفتیش ®

 شهروندانبرای  تفتیشگزارش 

 کابل شهر در ها انیمکرور یگرم مرکز نیتسخ خدمات عملکرد شیتفت

 

 

 

 

 

 

 ما متعهد به شفافیت و حسابدهی هستیم


