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 مقدمه
 

 یآبرسان .دارند ازین یو پرداختن به امور زندگ دنیآشام یاست که مردم به آب سالم برا  نیزم یبر رو  اتیح هیو ما الهی یاز جمله نعمت ها  آب

آب استفاده  های ها و چشمهچاه ها،یجو یعنیاز سه منبع  دمو مرافغانستان وجود داشته  یجوامع بشر انیدر م شیها پاست که سال یفرهنگ

وزارت انکشاف  ،آبرسانی استیخصوص رجع به چند مر قیاز طر آبرسانی یهادوباره پروژه 2002در سال  ،یداخل ی. پس از جنگ هاکردندیم

 یشهروند افغانستان آب صح ونیلیم( 16.8) تا کنون 1399مربوط سال  سفیونیتحت کار گرفته شد. براساس گزارش  یدهات و وزارت شهرساز

 یاسهال که ناش یماریکودک در اثر ب (50,000) ه حد اوسطسال همه نخست کودکان هستند؛ ۀدر درج یصح ریآب غ یندارند. قربان یدنیآشام

 یمواجه شود، برا دنیزراعت و آشام یبشر به کمبود آب برا ندهیتا در آ گرددینفوس در کشور ها باعث م شیافزا .رندیمیاست م یصح غیر از آب

هری و کانالیزاسیون ش آبرسانید که در این زمینه شرکت کنیم جابیدرست و به موقع را ا تیریضرورت به مد یعمل منابع آب نیاز ا یریجلوگ

زون افغانستان در ( 7) و در جادیا یجمهور استیبه اساس فرمان ر  "دسترسی هر شهروند به آب آشامیدنی صحی و خدمات"افغانستان با دیدگاه

 میکند. ءرول اساسی را ایفا داشته و تیفعال ونیزاسیو کانال آبرسانیبخش 

م سیستعواید بابت فروش آب، تصمیم اتخاذ نمود تا  جمع آوریهای موجود فرا راه توزیع آب و بنابر اهمیت موضوع و چالشاداره عالی تفتیش 

 Systemثریت، براساس سیستم)ؤت و ماقتصادیت، مفیدی بادرنظرداشت اصول را شرکتگی جمع آوری عواید آن شهر کابل و چگون آبرسانی

Oreinted Approach عواید نداشته جمع آوری. قابل ذکر است اینکه، شرکت محترم کدام سیستم مشخص دهدقرار  تفتیش عملکرد( مورد 

  نماید.توحیدی در سطح شرکت، ترتیب میها، یک صورتحساب مالی های مالی زون بلکه با اخذ ارقام از صورتحساب

 ،یس، انتخاب موضوع بررشهر کابل آبرسانیو ریاست  افغانستان یشهر ونیزاسیو کانال آبرسانیمعلومات راجع به شرکت بخش اول این گزارش 

 در قالبه است ک یبررس یها افتهی رندهیگزارش دربر گ نی. بخش دوم اباشدیم شیتفت یها تیو محدود شیتفت یها اریمنابع مع ش،یاهداف تفت

(5C )یریگ جهینت و شیتفت یها افتهی رامونیپاسخ مرجع پ رندهیگزارش دربر گ نی. بخش سوم او مطابق معیارات بین المللی ترتیب یافته است 

 است. یینها
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 خالصه گزارش

 30/12/1399الی  7/10/1399از تاریخ سیستم آبرسانی و چگونگی جمع آوری عواید شرکت آبرسانی و کانالیزسیون را مؤظف تفتیش  هیئت 

 یستمترکیبی از س روش که برای انجام بررسی فعلی استفاده گردیده است انجام داده است. مفدیتو  موثریت بادرنظرداشت اصول اقتصادیت،

 است. و نتیجه بوده 

معلومات و اسناد را جمع آوری و  چک لست، جلسات و مشاهده عینی استعالم، روش های جمع آوری معلومات به شمول ده ازهیئت با استفا

آغاز و ماه حمل  1399سال ( ماه را دربر گرفته که کار ساحوی آن در جدی 4تفتیش فعلی در حدود ) تحلیل و تجزیه صورت گرفته است.

موجود در چهار فصل ترتیب گردیده که فصل اول آن معلومات راجع به مرجع و میتودلوژی تفتیش، تکمیل گردیده است. گزارش  1400سال 

 فصل دوم آن یافته های تفتیش، فصل سوم آن نتیجه گیری، پاسخ و نظر مرجع در رابطه به گزارش و فصل چهارم ضمایم گزارش می باشد.

 خالصه یافته های تفتیش ذیال ارائه گردیده است.

سال  یآبرسانی شهر کابل بابت فروش آب  ط استیر دیعوا ی( افغان323,882,202) مبلغ یآور و عدم جمعهدر شدن  .1

عواید بابت فروش آب که یکی از اساسی ترین چشمه های عایداتی ریاست آبرسانی  شهر کابل است به صورت کامل : (1399-1396)یها

عواید بابت فروش آب از نزد مشترکین جمع آوری نگردیده است که  افغانی (80,970,550) جمع آوری نشده و ساالنه طور متوسط مبلغ

افغانی عواید بابت فروش آب منجانب ریاست آبرسانی شهر کابل از  (323,882,202) مبلغ( 1399-1396) طی سال های در مجموع

 ، عدم جمع آوری به موقع صرفیه آبجمع آوری نشده که نشان دهنده ضعف مدیریتی )رهایشی، تجارتی و ادارات دولتی( نزد مشترکین

 و نبود سیستم و طرزالعمل های مشخص در زمینه می باشد.

ریاست محترم  :آبرسانی شهر کابل استیر تریم هیبابت کرا دیعوا ی( افغان46,056,952) مبلغ یشدن و عدم جمع آور هدر .2

افغانی بابت کرایه میتر جمع آوری نماید. در اثر بررسی مشاهده گردید که ریاست ( 450) مشترک مبلغ همه ساله از هر میتر هرباید 

( افغانی عواید بابت کرایه میتر را از نزد مشترکین در اثر ضعف مدیریت جمع  11,514,238) آبرسانی شهر کابل ساالنه طور متوسط مبلغ

 (46,056,952)( مبلغ 1399-1396) آوری نشده طی سال هایهدر شده و جمع آوری نکرده و هدر گردیده است که مجموع عواید

 افغانی می گردد. 

ریاست محترم  :آبرسانی شهر کابل استیطلبات ر یطلبات و ضعف در جمع آور یو رهنمود جمع آور زمیکانیم بیترت عدم .3

جهت جمع آوری طلبات ترتیب ننموده بدین اساس ریاست محترم در حال حاضر  و طرزالعمل آبرسانی شهر کابل کدام رهنمود، میکانیزم

 ،)دولتی، رهایشی، و تجارتی( داشته و بدلیل ضعف مدیریتی و نبود رهنمود ( افغانی طلبات باالی مشترکین630,632,047مبلغ )

م باگذشت هر سال افزایش نموده و سیر صعودی تا الحال قادر به جمع آوری طلبات نبوده و طلبات ریاست محتر میکانیزم و طرزالعمل

 دارد.

در اثر ضایعات  ی:و تجارت یکیتخن عاتیدر اثر ضا میلیون افغانی (574)باالتر از  شهر کابل یدنیآب اشام هیرو یشدن ب عیضا .4

ضایعات  %20ضایعات تخنیکی و  %10) در اثر ریاست آبرسانی شهر کابل ( متر مکعب آب آشامیدنی5,482,259) همه ساله طور متوسط

تجارتی( ضایع شده که این عمل عالوه بر هدر شدن آب آشامیدنی و تخلیه ذخیره آب های زیر زمینی می گردد بلکه باعث عدم دسترسی 

 تعداد زیاد از باشندگان شهر کابل به آب آشامیدنی صحی نیز گردیده است.

 صیجهت تشخ سیتابیو نبود د نیابهام در ثبت مشترک لیبه دل شهر کابل نیمشترک یها تریم تمامیقرائت در  ضعف .5

عالوه براینکه  (1399-1395) طی سال های ریاست محترم آبرسانی شهر کابل : آبرسانی شهر کابل استیمنجانب ر نیمشترک

 بلکه کدام باشد،نماید و این روند باگذشت هر سال در حال افزایش می قرائتمیتر مشترکین را نمی تواند ( % 34) ساالنه طور متوسط

کدام مشترک باقیمانده تا در دورۀ  میترشده و  قرائتندارد تا مشخص سازد که میتر کدام مشترک  در سطح ریاست وجود دیتابیس نیز
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شترکین و عدم جمع آوری عواید شده که در نهایت، تمامی میتر های م قرائتبعدی میتر خوانی آنرا قرائت نمایند. این عمل باعث عدم 

 ست آبرسانی شهر کابل گردیده است.باعث  ضایع شدن مبلغ هنگفت پول و دارایی عامه و زیان متداوم ریا

 برای افزایش :آبرسانی شهر کابل استیر دیهدر شدن عواکه باعث  یتریم یبه کنکشن ها یعدد یکنکشن ها رییتغ عدم .6

 ( مشترک بدون میتر وجود دارد و ریاست آبرسانی10,090) آب داشتن میتر الزامی میباشد که تا فعالً نیز به تعدادعواید بابت فروش 

شهر کابل نتوانسته که تمام مشترکین عددی خویش را به مشترکین میتری عوض نماید. این عملکرد باعث ضیاع آب آشامیدنی و عدم 

 عواید بابت فروش آب می گردد. کامل سنجش دقیق آب جهت جمع آوری

شرکت، مصارف  ساله 5 مطابق استراتیژیک پالن ی:ادار هیرو یمصارف ب شیاز افزا یریآبرسانی شهر کابل در جلوگ استیر ضعف .7

به  1395( میلیون افغانی در سال 27.2مصارف معاش و اداری شرکت از ) بازرسی اسناد مالحظه شد که باالثر ،باید کاهش یابداداری 

 یافته است. ( فیصد افزایش53.6افزایش یافته است که نشان دهنده ) 1399( میلیون افغانی در سال 41.8)

محترم  استینادرست منجانب ر النسیب بیو ترت هیتحت نام قرطاس یالیخ ییدارا یافغان( 1,178,984) مبلغ انعکاس .8

ریاست محترم آبرسانی شهر کابل تا الحال نتوانسته یک بیالنس درست و واقعیبینانه ترتیب نماید، در اثر بررسی  :آبرسانی شهر کابل

 انعکاس داده تا تعادل 1399اختتامیه سال  ( افغانی تحت نام قرطاسیه را طور کاذب در بیالنس1,178,984اسناد مالحظه شد که مبلغ )

 ه است.یدردگدوریه ن 1400به  1399هیچ مبلغ بنام قرطاسیه از سال  بیالنس را برقرار سازند، در حالیکه

 تایارقام و دناقص و ثبت  نیجامع و مؤثر خدمات مشترک سیتابید بیدر ترت ضعفعدم موجودیت سیستم موثر و جوابگو،  .9

مطابق استراتیژیک پالن شرکت تمام واحد ها باید با یک دیتابیس جامع دسترسی داشته باشند اما دیتابیس  :مشترکین آبرسانی کابل

نان آب و همچ عیمصرف و توز قیارائه مقدار دق ،نیبخاطر درج مشترککه فعالً در ریاست آبرسانی شهر کابل مورد استفاده قرار میگیرد 

که تمام د، بلیتواند گزارشات و معلومات بموقع را استخراج نما ینم عالوه براینکهه و ثر نبودؤم نیبه مشترک یسنجش و بلده یچگونگ

 مشترکین ریاست آبرسانی شهر کابل نیز در آن درج و ثبت نگردیده است.

و مصرف استهالکات  محترم آبرسانی شهر کابل استیشده منجانب ر رهیاستهالکات ذخ یحساب خاص برا کی بیترت عدم .10

ریاست محترم آبرسانی شهر کابل همه ساله استهالکات را از تمام دارایی ها وضع میکند ولی کدام حساب خاص بنام  :به شکل غیر موثر

 هد دارایی های متذکره استفاداستهالکات ذخیره شده ترتیب ننموده تا استهالکات ذخیره شده در آن جمع شده و از آن در ترمیم و تجدی

 ارایی ها در بیالنس، کسر می گردد و به شکل غیر موثر دوباره مصرف می گردد.شود. بلکه استهالک وضع شده مستقیم از د

 یتایو عمل یداتیعا یها و پروسه ها ستمیطرزالعمل نظارت و رهنمود و عدم انجام نظارت متداوم از س زم،یکانیم بیترت عدم .11

ریاست محترم آبرسانی شهر کابل عالوه بر اینکه کدام میکانیزم و طرزالعمل نظارت ترتیب ننموده بلکه  :آبرسانی شهر کابل استیر

پالن نظارت نیز نداشته و طی سال های گذشته هیچ نوع نظارت از اجراآت مالی، پروسه های جمع آوری عواید و عملکرد ریاست محترم 

 بعمل نیامده است.

مطابق طرزالعمل خدمات مشترکین  :نیمشترک تیآب و سطح رضات خدمات یفیک تیتثب جهت قاتیو تحق یانجام سرو عدم .12

همه ساله سروی و تحقیق باید صورت میگرفت که در عمل تا حال ریاست محترم آبرسانی شهر کابل هیچ تحقیق و سروی را جهت تثبیت 

 نیاز مشترکین و بهبود کیفیت آب انجام نداده است.

 تیتثب ینبود کتاب مشخص برا ،خالف نورم و استندرد ها لخانهیاجناس تحو ی، نگهدارضرورتاجناس بدون  یداریخر .13

 خریدارییافته ها نشان میدهد که اجناس در تحویل خانه موجود بوده ولی با آنهم ی: معتمد نقد یدار یو باق لخانهیاجناس در تحو

در اثر کنترول عینی که از تحویلخانه ریاست محترم آبرسانی شهر کابل صورت  .باشدیخالف طرزالعمل تدارکات مصورت گرفته است که 

اد استفاده اجناس یعد تا مشوو نل های آب در فضای باز نگهداری میگردد که این کار باعث می اینکه تجهیزات ، گرفت مشاهده گردید
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 ار،ت مناسب ترتیب نگردیده تا مقدت دارایی ها نیز به صورضمناً کتاب ثب کاهش یافته و دارایی باگذشت زمان، غیرقابل استفاده گردد.

مطابق تعلیمات نامه محاسبه نقدی قبل از اینکه پول از   دارایی ها را به صورت کامل و دقیق، تثبیت و تعیین نماید. و نوعیت کمیت

 ورد تطبیق قرار نگرفته است.عمل متحویلدار به شخصی پرداخت گردد طی مراحل قانونی آن باید صورت گیرد که این کار در 

 مشکالت و نواقص جدی در رابطه به سیستمیک سلسله عالوه بر کارهای مثبت بادرنظرداشت موارد فوق میتوان چنین نتیجه گیری نمود که 

خدمات ( ساله شرکت به شمول بلند بردن سطح پوشش 5شرکت وجود داشته است. اهداف اساسی )آبرسانی و چگونگی جمع آوری عواید آن 

( میلیارد افغانی، بلند بردن کیفیت آب اشامیدنی صحی طبق 1.2( میلیون به )619.1( فیصد، بلند بردن عواید از )45( به )28مشترکین از )

 1400( فیصد الی سال 70معیارهای ملی، بازسازی و نوسازی تآسیسات آبرسانی و مدیریت بهتر امور خدمات و جذب رضایت مشترکین الی )

 مطلوب تحقق نیافته است. بصورت 

 سفارشات عمومی

ماه پالن و برنامه مدون عملی را  6( طی %20(  و تجارتی)%10آبرسانی شهر کابل مکلف است تا در رابطه به ضایعات تخنیکی)یاست ر(  1

به همین شکل جهت کاهش ضایعات تخنیکی در قسمت رفع لیکج  جهت کاهش ضایع شدن آب و عواید شرکت طرح و عملی نماید.

                                 پیپ ها که سبب ضایعات میگردد تشخیص و  اقدامات عملی نموده و از ضایع شدن بیشتر آب، جلوگیری بعمل آورند.

ن مشترکی احصایه دقیق و تثبیت تعداد سیستم جامع و مناسب جهت دیتابیس و ماه( یک 6ریاست محترم آبرسانی شهر کابل باید طی  )(   2

  جلوگیری بعمل آورد.مع آوری عواید بابت فروش آب و از هدر شدن دارایی عامه و عدم جایجاد نماید 

در  اس آنکه به اسپالن منظم برای میترخوانی ایجاد و ترتیب نماید  و  سیستممطابق طرزالعمل خدمات مشترکین  ریاست آبرسانی باید(  3

برای جمع آوری طلبات نماید. به همین شکل جمع آوری  پول خدمات آبو  قرائت شهر کابل مشترکینخوانی تمامی میتر هر دوره میتر

های گذشته را از مدیونین ریاست، جمع آوری نموده و به اداره و تمام طلبات سال چارچوب اسناد تقنینی ترتیب گردد دریک میکانیزم 

 عالی تفتیش از صورت جمع آوری طلبات، اطمینان دهد. 

از تمامی مشترکین غیر  و نماید( ماه تمام مشترکین شهر کابل را تثبیت 3ریاست محترم جهت کاهش ضایعات تجارتی الزم است طی )(  4

 دن قابل مالحظه آب آشامیدنی جلوگیری به عمل آید.ضایع و هدر شاز  شامل سیستم نمودهو الدرک  راجستر، خودسر

 یتریشهر کابل را به  م یعدد نیمشترک یمنظم، تمام زمیکانیم به اساس یک یک سالدر ظرف  محترم آبرسانی شهر کابل استیر(   5

 .بعمل آورد یریجلوگآّب  عاتیو ضا دینموده و از هدر شدن عوا لیتبد

وضعیت فعلی شرکت را از لحاظ چگونگی مصرف بودجه ارزیابی همه جانبه نماید و  ماه (3)در ظرف  محترم آبرسانی شهر کابل استیر(  6

حداقل در سطح ثابت نگهدارد  ای ورا کاهش مؤثر  و ناکه به اساس آن مصارف اداری غیر ضروری  بیرا ترت یمناسب مال و طرح پالن کی

ترتیب نماید تا وجوه ذخیره استهالک درآن  حساب خاص همچنان برای ذخیره استهالک .مبذول دارند شتریتوجه ب ییو بر صرفه جو

 ، مخصوصاً پایپ های آب و رفع لیکج ها، استفاده نماید.د و ترمیم دارایی های ریاستجمع گردیده و از آن برای تجدی

( افغانی عواید بابت فروش آب را از تمامی مشترکین که میتر هایشان قرائت نگردیده و یا باقی 323,882,202) محترم باید مبلغ ریاست(   7

( افغانی بابت کرایه میتر تمامی مشترکین شهر کابل که 46,056,952مبلغ)همچنان  .( ماه جمع آوری نماید3مانده اند، در ظرف )
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ماه جمع آوری نموده و به اداره عالی  3های گذشته باقی مانده طی یک پروسه و میکانیزم منظم در ظرف کرایه میترهای شان طی سال 

 تفتیش از جمع آوری عواید اطمینان دهد.

ریاست محترم آبرسانی مکلف به ترتیب پالن منظم کاری جهت تطبیق سفارش در این گزارش انعکاس یافته است. ( 28( و )13به تعداد )

 پیشرفت ها در تطبیق سفارشات فوق می باشد.و گزارش 
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 بخش اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات راجع به تفتیش
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 (AUWSSC) افغانستان یشهر ونیزاسیکانال و آبرسانیمعلومات در باره شرکت 

که در عقب شفاخانه  های هـ ش با استفاده از چشمه 1258عبدالرحمن خان در سال  ریکشور، در شهر کابل در زمان ام آبرسانیشبکه  نیولا

 یعیپغمان، به مخزن توز یزهاکاری آب( شهـ  1298-1293) اهلل خان بیحب ریو در زمان ام دیداشتند، احداث گرد تیموقع ناسی ابن

 ریهـ ش به بعد، در سا1348از سال  آبرسانی. متعاقباً خدمات دیگردیمرکز شهر استفاده م آبرسانی یو از آنجا برا افتی یشهر کابل انتقال م

 .دیآغاز گرد آباد و کندهار جالل ف،ی: هرات، مزار شرریبزرگ کشور؛ نظ یشهرها

 مؤرخ( 1224بر اساس فرمان شماره ) ونیزاسیو کانال آبرسانی یدرکشور، اساسنامه تصد آبرسانیانسجام بهتر امور خدمات  غرض

تحت اثر وزارت  یمذکور بعد از مدت ی. تصددینشر گرد (15/03/1354) مؤرخ (301) شماره یرسم دهیو در جر بیتصو (01/12/1353)

 یجمهور استیر یمقام عال (5/11/1384) مؤرخ( 130ادامه داده که بعداً بر اساس فرمان شماره ) شیخو تیو مسکن به فعال یشهر ساز

 یاز تصد 1388در سال  ها دادیجا هیبعد از تصف رانیمحترم وز یشورا (18/10/1384) مؤرخ( 36افغانستان و مصوبه شماره ) یاسالم

است که در بخش  هداد یحقوق تیشخص رییتغ یدولت یسهام شرکت کی ثیافغانستان بح یشهر ونیزاسیو کانال آبرسانیبه شرکت  ،آبرسانی

 ونیزاسیو کانال آبرسانیدارد. شرکت  تیفعال یشهر مهیو ن یامور فاضالب در ساحات شهر تیریو مد یصح یدنیعرضه خدمات آب آشام یها

 اتیواحد به شمول مرکز وال( 20) رو خدمات فاضالب، عمالً د یصح یدنیهر شهروند به آب آشام یدسترس دگاه؛یافغانستان با د یشهر

 همیو ن یشهر تیبه جمع یصح یدنیو ارائه خدمات آب آشام رهیذخ ه،یاستخراج، تصف.  دینما یرا ارائه م آبرسانیحضور داشته و خدمات 

افغانستان در  آبرسانیباشد. اداره  یاداره م نیمهم ا یها تیفاضالب از جمله مامور ستمیس جادیا یرو یزیافغانستان و برنامه ر یشهر

 .کند یرا دنبال م ریز یاهداف عموم شخوی ساله پنج یژیمطابقت با پالن استرات

 هـ ش؛1400سال  یال صدیف( 45) به( 28)از  نیسطح پوشش خدمات مشترک یصدیبلند بردن ف ( 1

و دو صد  اردیلیم کی( 1,200,000,000) به مبلغ یافغان ونیلیم ششصدو نزده اعشاریه یک( 619.1از مبلغ ) دیبلند بردن عوا(  2

 هـ ش؛1400سال  یال یافغان ونیلیم

 فاضالب در  شش شهر بزرگ افغانستان )کابل، هرات، مزار، کندز، جالل آباد و کندهار(؛ هایستمیس یمطالعات امکان سنج لیتکم(  3

 ی؛مل یارهایطبق مع یصح یدنیآب آشام تیفیبلند بردن ک(  4

 ؛ی( شهر فعل33) ( شهر به شمول38) در آبرسانی ساتیتأس یو نوساز یبازساز(  5

 ؛درصد ( 70) یال نیمشترک تیبهتر امور خدمات و جذب رضا تیریمد(  6

 انتخاب موضوع بررسی
 

 292/64شماره  بر اساس قطعنامهنان چل حفاظت و اداره آن میباشد، همؤوآب ملکیت عامه بوده، دولت مس ،مطابق قانون آب افغانستان

داف اهحق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و پاکیزه و نیز سیستم تخلیه فاضالب یکی از " جمع عمومی سازمان ملل متحدم 2010سال 

و کانالیزاسیون شهری افغانستان منحیث نهاد  آبرسانیاز اینکه شرکت   ."حقوق بشر است که برای برخورداری از حق حیات ضروریست

و نسبت شکایات تعداد شهروندان در رابطه به مشکالت  میکند ءایفا را تطبیق دسترسی مردم به آب آشامیدنی رول ارزنده عرصهدولتی در 

تفتیش مطابـــق معیار های سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش بر اهمیت اداره عالی  ،چگونگی جمع آوری عواید توزیع آب موجود در

قرار  یبررسمورد عملکرد تفتیش از دید شهر کابل و چگونگی جمع آوری عواید شرکت را  آبرسانیتا سیستم  تصمیم اتخاذ نمود موضوع

 .دهد
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  حدود و میتودولوژی تفتیش

جراء گردیده پالنگذاری و ا سی سیستم آبرسانی شهر کابل و چگونگی جمع آوری عواید شرکت آبرسانی و کانالیزاسیوناین تفتیش با هدف برر

تاریخ این بررسی به  .بوده است توزیع آب و جمع آوری عواید از توزیع آب عرضه خدمات موثریت باالی این تفتیشاست. تمرکز عمده 

تحت شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون  1399الی  1396سالهای  تکمیل گردیده و اجراآت 30/12/1399 اغاز و کار ساحوی آن به 7/10/1399

 .پوشش قرار داده است

ز تمام ار نیل به اهداف اساسی این تفتیش بمنظو هیئت موظف بوده وبه اساس سیستم ونتیجه  نظر گرفته شدهروش که برای این تفتیش در 

شیوه ها و تکنیک های ضروری و مسلکی بررسی برای جمع آوری و تحلیل معلومات که هیئت را در نیل به اهداف بررسی، جمع آوری مدارک 

 ابراز نظر کمک نماید، کار گرفته است.اثباتی، شواهد مناسب و کافی، نتیجه گیری و 

 جمع آوری معلومات از طریق ذیل صورت گرفته است:

 استعالم -

 چک لیست ها -

 تدویر جلسات -

 مشاهده عینی و فزیکی -

 اهداف تفتیش

 به طور ذیل می باشد: سیستم آبرسانی شهر کابل و جمع آوری عواید آن هدف تفتیش عملکردا

 شهر کابل؛ آبرسانیسیستم  ثریتؤمچگونگی  بررسی  

  ؛داریو پا یصح یشهروندان شهر کابل از منابع آب یبرا و ارایه خدمات آبرسانی یآب صح نیمأتارزیابی چگونگی 

  توزیع آب دیعوا یجمع آور یچگونگبررسی روند 

 منابع معیارهای تفتیش

 تفتیش شامل موارد ذیل میباشد: های معیار

 1399 سال قانون اداره عالی تفتیش 

 28/1/1397( مورخ 1375ی منتشره جریده رسمی )قانون شرکت های دولت 

  15/11/1398( مورخ 1367تنظیم امور آب منتشره جریده رسمی )قانون 

  20/4/1386( مورخ 924منتشره جریده رسمی ) شهری افغانستانو کانالیزاسیون  آبرسانیاساسنامه شرکت 

 1400الی 1396سال  شهری افغانستان و کانالیزاسیون آبرسانیشرکت  کاستراتیژی 

 1396سال  شهری افغانستان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون طرزالعمل خدمات مشرکین 

 1390سال  و کانالیزاسیون شهری افغانستان آبرسانیو حسابی شرکت   طرزالعمل مالی 

 16/12/1390( مورخ 1026چاپ ) تعلیمات نامه محاسبه نقدی و جنسی 

  تفتیش ادارات عالی المللیمعیارات بین INTOSAI 2016 



 

9 
 

 محدودیت های تفتیش

 محدودیت ها در جریان تفتیش شامل موارد ذیل میباشد:

 شهر کابل؛  آبرسانیگ و پراگندگی  اسناد در ریاست یغیر منظم بودن سیستم فایلن 

   مؤظف بررسی توسط بخش های مربوطه؛  هیئتتأخیر در ارائه جوابات استعالم های 

  پیرامون کمک های نقدی و جنسی، شماره (00986) شماره تئهی یهاستعالم قطعه (4تعداد )در مورد  قناعت بخش ارایه پاسخعدم 

پیرامون اجراآت یافته  (01608) شماره و پیرامون طلبات (01603) پیرامون تثبیت نیازمندی، راه های بدیل آب، شماره( 01601)

 ( در میعاد بررسی؛های تفتیش خارجی

 ( مؤرخ00980عدم ارائه استعالم شماره )؛13/11/1399 

  تفتیش؛  تئهیعدم ارائه معلومات و اسناد به موقع به 

 ؛در میعاد معینهمؤظف  هیئتهای  یهپاسخ استعالمبموقع ارائه  عدم 
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 بخش دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته های تفتیش
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 (1) یافته شماره

شهر کابل بابت فروش آب  طی  آبرسانی( افغانی عواید ریاست 323,882,202) مبلغ جمع آوریهدر شدن و عدم : عنوان یافته

 (1399-1396) سال های

 معیار

شرکت آبرسانی و  که صراحت دارددر مورد جمع اوری عواید  و کانالیزاسیون شهری افغانستان  آبرسانی( ماده هفتم اساسنامه شرکت 4)بند

تمام مشترکین )رهایشی، تجارتی، دولتی و اماکن مقدسه( که از خدمات   ازرا مصرف آب  کانالیزاسیون شهری افغانستان مکلف است تا عواید

  آبرسانی شرکت استفاده میکنند پول صرفیه آب را در دوره های میترخوانی جمع آوری نماید.

 حالت

مؤظف  مشاهده گردید اینکه ساالنه یک مبلغ هنگفت عواید ریاست محترم    هیئتدر اثر بازرسی اسناد و معلومات جمع آوری شده منجانب 

است )بدلیل نداشتن دیتابیس منظم مشترکین، ریاست محترم نمی تواند  شده هدر جمع آوری نگردیده و بابت فروش آب آبرسانی شهر کابل

 .تمام مشترکین ریاست آبرسانی شهر کابل را تثبیت نماید(

( مشاهده میگردد، ضایعات آب بابت فروش آب قبل از وضع ضایعات در ستون )ب( درج شده، در صورتیکه 1نمبر) لذی قسمیکه در جدول

( در متباقی سالها، کسر 1395در سال  ضایعات تجارتی %20ضایعات تخنیکی و  %15) بابت ضایعات آبکسری عواید ( %35) ضایعات آب

، دضایعات تجارتی( از آن کسر گردد، باید عواید شرکت معادل ستون )د( گرد %20ضایعات تخنیکی و  %10)که آب  ضایعات( %30) عواید بابت

این اساس عواید ساالنه ریاست محترم  برانعکاس داده شده است.  ریاست محترم حسابات عواید در صورت ، ستون )م(مبالغ معادل در حالیکه 

( 323,882,202) مبلغ  (1399الی  1396)از سال هدر و ضایع شدهکه مجموع عواید  ،جمع آوری نشده و هدر شده استمعادل ستون )ی( 

( در ستون )ج( به فیصدی از 2در جدول ) بابت فروش آب ریاست آبرسانی شهر کابل شده هدرو  جمع آوری نشدهاین عواید . افغانی میباشد

 .نشان داده شده است ساالنه سرجمع عواید

 (%10میباشد و در سال های متباقی  %15 1396، قابل ذکر است اینکه ضایعات تخنیکی در سال فروش آب به افغانی: مبالغ 1)جدول شماره 

 

  الف ب ج د م ی

عواید الدرک و 

شده بابت  هدر

 فروش آب

عواید تحقق یافته فروش آب برویت 

صورتحساب عواید ریاست آبرسانی شهر 

 کابل بعد از وضع ضایعات انعکاس یافته

عواید واقعی 

فروش آب بعد از 

 وضع ضایعات

مبلغ فروش آب  عواید ضایع شده

به اساس تولید و 

 توزیع

عواید پالن شده 

  فروش آب

 سال

( و ٪۲۰ضایعات تجارتی )

 ضایعات تخنیکی

  %10و   15%

110,679,939 246,768,957 357,448,896 192,472,482 549,921,379 251,414,108 1396 

81,988,631 230,608,933 312,597,564 133,970,384 446,567,948 391,782,137 1397 
50,721,498 234,539,530 285,261,028 122,254,726 407,515,755 350,003,000 1398 
80,492,134 213,280,224 293,772,358 125,902439 419,674,798 322,165,842 1399 

 مجموع 323,882,202
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 =: عواید هدر شده به فیصدی(2)جدول شماره 

 علت

جلوگیری از  جمع آوری عواید و  ضعف مدیریت ریاست محترم، ضعف در موجودیت افراد متخصص و مسلکی، بی توجهی ریاست محترم در

 د.میباش عملیاتیو نبود یک پالن  عواید جمع آوریعواید، نبود نظارت از پروسه های  جمع آورینبود یک میکانیزم منظم  هدر شدن منابع،
 

 تأثیرات

خساره به منابع ملی و بیت المال، زیان متداوم  ،عواید شرکتو ضایع شدن  شدنهدر سبب (٪35ضایعات تخنیکی و تجارتی در حدود )

 خره ورشکسته شدن شرکت میگردد.بالشهر کابل و  آبرسانیریاست 
 

 پاسخ مرجع

 یآبرسانضایعات تخنیکی به اساس لیکیج ها در شبکات توزیعی  ( نگاشته اند که5/11/1399) مؤرخ( 00969) پاسخ استعالم شمارهبه 

صورت میگیرد همچنان ضایعات تجارتی، در شهر کابل تعدادی از نل های خودسر، نل های غیر راجستر، مشترکین الدرک و مشترکین 

 باعث ایجاد ضایعات آب گردیده است و محاسبه ضایعات آن یک تخمین نزدیک به واقعیت میباشد است. که عددی موجود میباشد

 هیئتسفارش 
 

ت نگردیده و یا ئ( افغانی عواید بابت فروش آب را از تمامی مشترکین که میتر هایشان قرا323,882,202) مبلغریاست محترم باید (  1

 جمع آوری نماید و از صورت جمع آوری عواید متذکره اداره عالی تفتیش را اطمینان دهد. ماه( 3) در ظرفباقی مانده اند، 

پالن و برنامه ماه(  6)طی ( %20(  و تجارتی)%10ضایعات تخنیکی) در رابطه بهمکلف است تا ریاست محترم آبرسانی شهر کابل (  2

 طرح و عملی نماید.ضایع شدن آب و عواید شرکت مدون عملی را جهت کاهش 

عواید از  جمع آوریتثبیت تمام مشترکین و جهت یک سیستم جامع و مناسب ماه(  6طی  )شهر کابل باید  آبرسانیریاست محترم (  3

 مشترکین را ترتیب نماید و از هدر شدن دارایی عامه و عدم جمع آوری عواید بابت فروش آب جداً جلوگیری بعمل آورد.

افراد  ارزیابی نماید و( ماه 6طی )مشکالت موجود را بصورت همه جانبه  باید در بخش جمع آوری عواید، آبرسانی کابل ریاست محترم(  4

 درست جمع آوری گردد.نماید تا عواید شرکت را به صورت  ص را در بخش جمع آوری عواید توظیفصادق و متخص متعهد،

 طی پالن مشخص عواید و سیستم مالی جمع آوریباید از پروسه های  ابرسانی شرکتریاست / آبرسانی شهر کابل ریاست محترم(  5

 کامل عواید بابت فروش آب گردد. آوری جمعنظارت متداوم بعمل آورده و مانع هدر شدن دارایی عامه و عدم 

 

  الف ب ج

فیصدی عواید هدر شده بعد از ضایعات در اثر 

 عدم جمع آوری کامل

فیصدی عواید هدر شده در اثر ضایعات 

 تجارتی و تخنیکی

فیصدی عقب مانی عواید نظر به پالن 

 ساالنه
 سال

30.97%  35%  1.84%  1396 

26.23%  30%  41.13%  1397 

17.78%  30%  32.99%  1398 

27.40%  30%  33.79%  1399 
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 (2) یافته شماره

 شهر کابل آبرسانی( افغانی عواید بابت کرایه میتر ریاست 46,056,952) عنوان یافته: هدر شدن و عدم جمع آوری مبلغ

 معیار

 البه کرایه داده میشود و در یکس برایشان میتر که از خدمات آبرسانی شرکت مستفید می گردند به تمام مشترکینطبق طرزالعمل موجود 

ریاست محترم آبرسانی شهر کابل مکلف است تا از تمام بنا  اخذ میگردد از مشترکین ( افغانی کرایه450) مبلغ در یک دور میتر خوانی

 مشترکین خویش در یک سال پول کرایه میتر را اخذ و به عواید شرکت تادیه نماید.

  حالت

میدهد که دیتابیس فعلی شرکت قادر به ارایه معلومات در رابطه به جمع آوری کرایه میتر از تمام مشترکین تجارتی یافته های بررسی نشان 

و رهایشی نمی باشد و اداره مربوطه نتوانسته معلومات مشخص در زمینه ارایه نماید که نشان دهنده ضعف مدیریتی، نبود سیستم منظم 

 مینه می باشد.جمع آوری عواید و شفافیت ضعیف در ز

مشترکین میتری داشته اند و طبق معیار از هر مشترک  د ستون )الف( جدول ذیل( به تعدا1399-1396) طی سالهای آبرسانیریاست محترم 

دول )ب( ج براین اساس باید عاید ساالنه ریاست محترم از بابت کرایه میتر معادل ستون .افغانی بابت کرایه میتر وصول گردد( 450)سال 

بابت  تحقق یافته ریاست ساالنه متذکره گردد. اما ریاست محترم نتوانسته عواید بابت کرایه میتر را بصورت کامل  جمع آوری نماید که عواید

کرایه میتر معادل ستون)ج( بوده که در صورتحساب عواید تحت نام عواید کرایه میتر انعکاس یافته است. بدین اساس ساالنه مبلغ معادل 

آوری عواید جمعباگذشت زمان در حال افزایش نیز بوده و سیر صعودی دارد که مجموع م جمع آوری کرایه میتر ضایع شده و ( بابت عدستون)ی

( افغانی میگردد که توسط ریاست محترم جمع آوری 46,056,952( مبلغ )1399-1396نشده و هدر شده بابت کرایه میتر طی سال های )

 .نگردیده است

 

به هیئت  1395{ که عواید تحقق یافته بابت کرایه میتر در سال 1399-1396: تعداد مشترکین میتری و عواید ساالنه کرایه میتر طی سال های} 3)جدول شماره  

 ارایه نگردید(

 علت

 و ، ضعف در قرائت تمام میترهاریاست محترم در جمع آوری عواید، ضعف مدیریت، ضعف در موجودیت افراد مسلکی و متخصص بی توجهی

 همچنان نبود نظارت در پروسه جمع آوری عواید می باشد.

 تأثیرات

 شدن و ضایع شدن منابع عایداتی،  مواجه شدن شرکت به زیان طی چندین سال و بالخره باعث ورشکستگی کامل شرکت میگردد.هدر 

 

  الف ب ج ی

آوری نشده بابت کرایه میترعواید جمع  سال تعداد مشترکین میتری عواید ساالنه کرایه میتر عواید تحقق یافته 

نگردیدمعلومات ارایه   1395 

 3,983,508   15,042,942   19,026,450   42,281  1396 

 9,672,333   11,554,617   21,226,950   47,171  1397 

 16,626,004   7,065,146   23,691,150   52,647  1398 

 15,775,107   8,882,193   24,657,300   54,794  1399 

 مجموع  88,601,850 42,544,898 46,056,952
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 پاسخ مرجع
دی د کیژیدا چی تول پیرودونکی په یوه کال کی نه میترخوانی  ( نگاشته اند که10/12/1399)مؤرخ( 00985به پاسخ استعالم شماره)

 ته شی. را منځتفاوت  ترمنځچی د کرایی میتر پالن شوو او تحقق یافته عواید و  ځیدلیباعث گر

 هیئتسفارش 

کرایه میتر تمامی مشترکین شهر کابل که کرایه میترهای شان طی سال های  ( افغانی بابت46,056,952مبلغ) ریاست محترم باید(  1

آوری نموده و به اداره عالی تفتیش از جمع آوری عواید اطمینان  ماه جمع 3در ظرف  گذشته باقی مانده طی یک پروسه و میکانیزم منظم

 دهد.

ره در هر دو با ایجاد نمودن یک سیستم منظم با ترتیب پالن باید مطابق طرزالعمل خدمات مشترکین و ضمایم آن آبرسانیریاست  (2

 .جمع آوری نمایندرا قرائت نمایند و عواید آنرا  شهر کابل مشترکینخوانی تمامی میتر میتر

در زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت کارکنان که میترها را قرائت می نماید مبزول دارد و در صورت  ریاست شرکت آبرسانی و کانالیزسیون(  3

واند استخدام نماید تا آن اداره بت کارکنان جدید با در نظرداشت ارزیابی حجم کاری میترها کمبود تشکیل و عدم رسیدگی به میترخوانی

 چگونگی صرفیه آب را بصورت درست و بصورت کامل میترخوانی، محاسبه و سنجش نماید.
 

 (3)یافته شماره 

هر ش آبرسانیجمع آوری طلبات و ضعف در جمع آوری طلبات ریاست  و طرزالعمل رهنمود وان یافته:  عدم ترتیب میکانیزم،عن

 کابل

 معیار

اد نماید را ایج جمع آوری عواید از مشترکینبرای رهنمود و طرزالعمل شرکت آبرسانی مکلف بوده تا میکانیزم،  استراتیژیکپالن به اساس 

 نماید.مشترکین به صورت کامل جمع آوری تمام از  و طلبات سال های گذشته را تا تمام عواید شرکت

 حالت

مؤظف مشاهده گردید اینکه ریاست محترم آبرسانی شهر کابل کدام    هیئتدر اثر بازرسی اسناد و تحلیل صورتحساب های مالی منجانب 

 و نیز در جمع آوری طلبات از نزد مشترکین ضعیف عمل نموده است.میکانیزم، رهنمود و طرزالعمل جهت جمع آوری طلبات ترتیب ننموده 

 ولحصجمع آوری و  در زمان معیین و مشخص (و ادارات دولتی رهایشی ،مشترکین)تجاری نزد وانسته طلبات اش را ازبناً ریاست محترم نت

عالوه براینکه طلبات سال های گذشته جمع آوری نشده بلکه بیشتر شده ونماید. قراریکه در جدول فوق مشاهده می گردد، طلبات شرکت 

 سیر صعودی دارد. (ذیل)قرار جدول سطح آن افزایش نموده و باگذشت زمان ساالنه 

 1399 1398 1397 1396 1395 سال

 630,632,047 576,423,409 495,604,701 410,040,476 317,265,259 طلبات به افغانی

 %9.4 %16.3 %20.8 %29.25  فیصدی افزایش ساالنه طلبات

مجموع طلبات در مقایسه با 

 به فیصدعواید 
100% 129.25% 150.05% 166.35% 175.75% 

 (1396-1395طلبات ریاست آبرسانی کابل طی سال های  : 4)جدول شماره 
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 (1396-1395: طلبات ریاست آبرسانی کابل طی سال های 1)گراف شماره 

 

 علت

طلبات و  جمع آوریجمع آوری طلبات، بی توجهی در قسمت  و طرزالعمل میکانیزم ،افراد مسلکی، عدم ترتیب رهنمود ضعف در موجودیت

 .طلبات می باشد حصولضعف در نظارت از پروسه 
 

 تأثیرات

بابت  شرکتشرکت، محدود ساختن شرکت جهت تمویل در سرمایه گذاری ها، ضرر نمودن ریاست/ راکد ماندن دارایی عواید، جمع آوریعدم 

 شهر کابل می گردد. آبرسانیصول دارایی و کاهش سرمایه ریاست ح ،تغییر نرخ ارزها و حتی باعث عدم نقدینه شدن
 

 پاسخ مرجع

کدام میکانیزم و رهنمود وجود ندارد. دلیل افزایش طلبات عدم تادیه  ( نگاشته اند که12/12/1399)مؤرخ( 00991پاسخ استعالم شماره)به 

صرفیه آب منجانب مشترکین می باشد و در قسمت جمع آوری طلبات، کمپاین ساحوی انجام شده و با ادارات دولتی و وکالی گذر جلسات 

 تدویر شده است.

  هیئت سفارش
 

طلبات را در  جمع آوریبود تا ریاست محترم یک میکانیزم برای بهتر خواهد به منظور جمع آوری موثر طلبات و جلوگیری از افزایش آن، 

 های گذشته را از مدیونین جمع آوری نماید.التمام طلبات س که به اساس آن شرکت بتواند چارچوب اسناد تقنینی ترتیب نماید
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 (4) یافته شماره

  در اثر ضایعات تخنیکی و تجارتی ( افغانی574,600,031مبلغ ) ضایع شدن بی رویه آب اشامیدنی شهر کابلعنوان یافته: 

 معیار

( ماده هژدهم قانون تنظیم امور آب چنین صراحت دارد: وزارت آب و انرژی مکلف است موثریت و اقتصادی بودن آب را بر مبنای 2) فقره

( ماده دوم اساسنامه شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان چنین صراحت دارد: استخراج، 1) فقره نماید.مصرف معقول آن تعیین 

، مدیریت آب یکی از وظایف شرکت محترم آبرسانی و تحفظ محیط زیستهمگانی و  هتصفیه، ذخیره و توزیع آب آشامیدنی صحی جهت رفا

آن آب آشامیدنی  %3کره زمین را آب تشکیل میدهد که مطابق مطالعات صرف  %70لیزاسیون شهری افغانستان میباشد. همچنان ازینکه کانا

و ضمناً آب های ضایع شده در اصل عواید ضایع شده به  و نیازمند به مدیریت را دارد میباشد لذا مقدار آب آشامیدنی در کره زمین کم بوده

 .شرکت میتواند ضایعات آب را کم نموده آب بیشتر را به مشترکین به فروش رساند و عواید بیشتر جمع آوری نمایدکه  حساب میاید

 حالت

  دحدو (مشاهده میگردد ذیل)قسمیکه در جدول  مشاهده گردید که ساالنه طور متوسطمؤظف   هیئتمنجانب در اثر بررسی و تحلیل ارقام  

ضایعات تخنیکی )لیکیج ها در شبکات ( %10) وضع. ضایع و هدر میگردد ،ضایعات تخنیکی و ضایعات تجارتی میلیون متر مکعب آب در اثر( 5)

ی ضایعات تجارتی )نل های خودسر، نل های غیر راجستر، مشترکین الدرک و مشترکین عددی( استندرد و معیار( %20) توزیعی آبرسانی( و

، صورت نگرفته است تا الحال آبرسانی شهر کابل و جلوگیری از آن منجانب ریاست محترم هیچگونه اقدام جهت کاهش ضایعات ضمناًنیستند، 

 .افغانی میباشد( 574,600,031مبلغ )ارزش مقدار آب ضایع شده  1399-1396مجموعاً از سال  هک
 

ارزش آب های 

 ضایع شده به افغانی

مقدار آب توزیع شده 

 بعد از ضایعات

 ضایعات آب

(%20) تجارتی سال پالن توزیع آب تولید واقعی آب و  (%15) تخنیکی 

(10%) 
 1395 معلومات موجود نیست 

 1396 معلومات موجود نیست 19,713,270 2,956,990 3,942,654 12,813,626 192,472,482

133,970,384 12,368,345 3,533,813 1,766,906 17,669,065 24,713,481 1397 

122,254,726 11,135,314 3,181,518 1,590,759 15,907,591 20,000,000 1398 

125,902439 11,564,932 3,304,265 1,652,132 16,521,329 18,409,476 1399 

 مجموع   21,929,037  574,600,031
 (میباشد %10و در سال های متباقی  %15 1396، قابل ذکر است اینکه ضایعات تخنیکی در سال 1399-1396ضایعات آب طی سال های :  5)جدول شماره 
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 شهر کابل( 4از ضایعات آب در ساحه کارته ( ۲-۱شماره ) )تصاویر

 

 علت

ضایعات آب، عدم تحلیل و ارزیابی همه جانبه علل ضایعات  وضعیت و کاهش نبود برنامه و پالن منظم جهت ارزیابی ،شرکتضعف مدیریت 

 ،عاتدر جلوگیری از ضای اداره، بی توجهی نظارتی از چگونگی توزیع آب و اجراآت بخش های مربوطهتخنیکی، نبود میکانیزم و سیستم منظم 

 میباشد.عملیاتی و استراتژیک و نبود یک پالن مناسب 

 تأثیرات

نهایت این عمل باعث هدر و ضایع شدن آب آشامیدنی، کاهش در عواید شرکت، کاهش رفاه شهروندان از نظر عدم پوشش مشترکین و در 

 کابل و تخریب محیط زیست میگردد. باعث کاهش و تخلیه ذخایر آب زیر زمینی

 پاسخ مرجع

صورت  آبرسانیضایعات تخنیکی به اساس لیکیج ها در شبکات توزیعی  ( نگاشته اند که5/11/1399)مؤرخ( 00969پاسخ استعالم شماره)به 

میگیرد همچنان ضایعات تجارتی، در شهر کابل تعدادی از نل های خود خودسر، نل های غیر راجستر، مشترکین الدرک و مشترکین عددی 

 موجود میباشد باعث ایجاد ضایعات آب گردیده است و محاسبه ضایعات آن یک تخمین نزدیک به واقعیت میباشد است.

 هیئتسفارش 

به اساس یک ( ماه 4قسمت رفع لیکج پیپ ها و تجدید آن طی )شهر کابل جهت کاهش ضایعات تخنیکی در  آبرسانیریاست محترم ( 1

خطوط شبکه را ارزیابی نموده، نقاط اسیب پذیر و ساحات که نیاز به ترمیم دارد تشخیص و از ضایع شدن آب جلوگیری بعمل  پالن 

 یابد و از طرف دیگر از ضرر شرکت در زمینه جلوگیری صورت گیرد.آورند تا از یکطرف فیصدی ضیاع منابع آبی کاهش 

تمام مشترکین شهر کابل را تثبیت و مشخص نموده و پس از طرح  ( ماه3الزم است طی ) جهت کاهش ضایعات تجارتی ریاست محترم(  2

مانع ضایع و هدر شدن قابل مالحظه یک پالن مناسب و جامع، از تمامی مشترکین غیر راجستر، خودسر و الدرک جلوگیری نموده تا 

 آب آشامیدنی گردد.

یازمندی را به اساس ن بخش های تخنیکی و تجارتی کارمندان و کانالیزسیون آبرسانیشرکت به منظور انسجام بهتر اجراآت الزم است تا (   3

  .و برنامه مشخص آموزش و ارتقای ظرفیت نماید
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 (5) یافته شماره

 هتج سیستم و نبود نیابهام در ثبت مشترک لیشهر کابل به دل نیمشترک یها تریم تمامیقرائت در  ضعفعنوان یافته: 

  آبرسانی شهر کابل استیمنجانب ر نیمشترک صیتشخ

 معیار

 مکلف آبرسانیمدت دوره قرائت میتر مشترکین یک دوره سه ماهه بوده که تمام زون های  "( طرزالعمل خدمات مشترکین 11) مطابق ماده

میتر های مشترکین برای ریاست محترم آبرسانی شهر کابل یک اصل  قرائت "دبه صد فیصد میتر خوانی در یک دوره میتر خوانی میباش

 .مهم بوده چون به رویت آن عواید از مستهلکین جمع آوری می گردد

هری ، شرکت محترم آبرسانی و کانالیزاسیون شه دیتابیس استندرد خدمات مشترکینایجاد و توسععالیت چهارم پالن استراتیژیک، مطابق ف

افغانستان مکلف به ایجاد دیتابیس مشترکین و درج مشترکین در آن میباشد تا در خدمات مشترکین و جمع آوری عواید سهولت ایجاد 

 شد.بناْ ایجاد سیستم منظم برای ثبت معلومات مشترکین یکی از فعالیت های کلیدی آن شرکت در زمینه می با .گردد

 حالت

تمام میتر های مشترکین )رهایشی، تجارتی  مؤظف  مشاهده گردید اینکه  هیئتدر اثر بازرسی اسناد و معلومات جمع آوری شده منجانب 

قابل مالحظه میترهای آب مشترکین در جریان  عالوه براینکه فیصدیگردیده است. در سطح شهر کابل در یک ربع قرائت ن و ادارات دولتی(

بابت فروش و فیس میگردد  (34٪)وسط ساالنه طور ا  1399الی  1395که فیصدی میترهای قرائت نشده از سال یک دوره قرائت نگردیده 

دیتابیس و دیتا در آمریت تجارتی ریاست آبرسانی شهر کابل نیز وجود ندارد تا نشان دهد که  چهی آب جمع آوری نمی گردد. از طرف دیگر،

ن از مشترکی کدام میتر در کدام دوره قرائت گردیده و کدام میترها باقی مانده تا در دوره بعدی میتر های باقیمانده قرائت گردند و عواید

جدول معلومات مشخص درترها با گذشت زمان در حال افزایش بوده و سیر صعودی دارد. روند عدم قرائت میجمع آوری گردد. به همین شکل 

 ذیل ارائه گردیده است.

 

 

 سال  شده به اساس ربع قرائتتعداد میتر های  : 6جدول شماره 

 سال مالی مشترکین موجود ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم
31415 27826 25343 26316 38802 1395 

40625 35517 35491 29434 42281 1396 
39300 36266 28339 35147 47171 1397 
29978 33892 27744 23251 52647 1398 

34986 27084 13491 26097 54794 1399 

 1399-1395نشده به اساس ربع طی سال های  قرائتشده و میتر های  قرائت: فیصدی میتر های 7جدول شماره 

مشترکین  ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم

میتری 

 موجود

سال 

میتر های  مالی

نشده قرائت  

میتر های 

شده قرائت  

میتر های 

نشده قرائت  

میتر های 

شده قرائت  

میتر های 

نشده قرائت  

میتر های 

شده قرائت  

میتر های 

نشده قرائت  

میتر های 

شده قرائت  

19% 81% 28% 72% 35% 65% 32% 68% 100% 1395 

4% 96% 16% 84% 16% 84% 30% 70% 100% 1396 
17% 83% 23% 77% 40% 60% 25% 75% 100% 1397 
43% 57% 36% 64% 47% 53% 56% 44% 100% 1398 

36% 64% 51% 49% 75% 25% 52% 48% 100% 1399 
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 علت

برای قرائت کننده های میتر، نبود اشخاص مسلکی کافی، نبود تعداد کافی میترخوان، نبود پالن  منظم بخاطر جمع آوری صرفه مشترکین 

 دیتابیس منظم و ضعف مدیریت و نظارت می باشد.نبود یک 

 تأثیرات

 ست بابت فروش آباخره با عث کاهش عواید ریعدم قرائت میتر تمامی مشترکین، عدم جمع آوری کامل صرفیه آب از نزد مشترکین و بال

 و ورشکستگی شرکت می گردد.

 پاسخ مرجع

کدام دیتابیس مشخص وجود ندارد و نیز ارقام سوال شما موجود  نگاشته اند که( 18/12/1399) مؤرخ( 00994) پاسخ استعالم شمارهبه 

 نیست.

 هیئتسفارش 

باید تمامی میترهای آب مشترکین که از سالیان گذشته باقی مانده، قرائت نموده و  ماه( 6) در ظرف شهر کابل آبرسانیریاست محترم (  1

و کانالیزاسیون شهری افغانستان جمع آوری نموده و از صورت  آبرسانیعواید ریاست محترم را درچارچوب قانون و مقررات شرکت 

 جمع آوری، به اداره عالی تفتیش اطمینان دهد.

میکانیزم و رهنمود قرائت میترهای مشترکین را در روشنائی اسناد تقنیبی ترتیب و مطابق آن،  ماه (3)ظرف در  ریاست محترم باید(  2

 تمام میترهای مشترکین را در زمان مشخص، قرائت نماید و از ضایع و هدر شدن دارایی عامه جلوگیری بعمل آورند.

نظارت متداوم بعمل آورده و نیز افراد متخصص و متعهد را دراین بخش توظیف ریاست محترم باید از پروسۀ قرائت میترهای مشترکین (   3

 نمایند.

 تا میتر های قرائت شده و تمام مشترکین را ثبت آن نماید ماه یک سیستم دیتابیس جامع ترتیب نموده  (3)ریاست محترم در ظرف (  4

 .گردداز هم تفکیک  در هر دوره میترخوانی و نشده

 (6) یافته شماره

 لشهر کاب آبرسانی هدر شدن عواید ریاست که باعثهای میتری عددی به کنکشن  های یر کنکشنیعدم تغعنوان یافته: 
 

 معیار

شرکت  .تغیر نماید رییتکنکشن های عددی به مشرکت آبرسانی مکلف گردیده تا  و به منظور بهبود خدمات، پالن استراتیژیک مطابق

محترم آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان مطابق اهداف استراتیژیک باید تمام مشترکین عددی را به میتری تبدیل نماید چون در 

کنکشن های عددی مصرف دقیق آب مشترک معلوم نمی گردد که این عمل باعث میشود تا شرکت نتواند از مقدار آب توزیع شده پول 

کمک میکنند تا مصرف آب هر مشترک مشخص گردد و ریاست آبرسانی  یمیتراما کنکشن های ، و جمع آوری نماید فروش آن را محاسبه

 .آوری نمایندشهر کابل مطابق آن عواید را جمع 

 حالت

 ( طور متوسط1399-1395طی سال های) مؤظف  مشاهده گردید اینکه هیئتدر اثر بازرسی اسناد و معلومات جمع آوری شده منجانب 

وجود داشته )ارقام در کنکشن های عددی در سطح شهر کابل دارای  ( مشترک)رهایشی، تجارتی و ادارات دولتی( 12,937ساالنه تعداد )

گردد، بلکه باعث این عمل عالوه براینکه باعث هدر شدن آب، استفاده بی رویه از ذخایر آب زیر زمینی می درج گردیده است( که ذیلجدول 

گفت عواید بابت فروش آب ریاست شهر کابل نیز گردیده است. البته اقدامات خاص جهت تبدیل نمودن کنکشن های عددی به ضیاع منابع هن

 ی نیز نداشته است.طی سال های متمادی کدام تغییر قابل مالحظه رقماین کنکشن های میتری صورت نگرفته و 
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 (1399-1395: ارقام مشترکین عددی و میتری طی سال های 8)جدول شماره 

 علت

ضعف در موجودیت افراد مسلکی و متخصص کافی، نبود یک پالن منظم عملیاتی، ضعف مدیریت و بی توجهی ریاست محترم در روند تغییر 

 .میباشدکنکشن های عددی به میتری 

  تأثیرات

نابع باعث تخلیه م هدر شدن عواید بابت فروش آب، افزایش مصارف عملیاتی، افزایش ضایعات آب، عدم پوشش بیشتر مشترکین و بالخره

 زمینی می گردد. ذخیروی آب زیر

 پاسخ مرجع

زیات تعداد پیرودونکی د میتر د نصب سره عالقه نلری او نه  (1) که :( نگاشته اند18/12/1399) مؤرخ( 00995) پاسخ استعالم شمارهبه 

لومری باید تصفیه د حساب صورت ونیسی ( ددی لپاره چی عددی پیرودونکی ته میتر نصب شی 2) .چی میتر ورته نصب شی یږیحاضر

چی میترونه اکثرًا  څرنګه( 3سبب ددی شوی چی میتر نصب نشی، ) یړک دا چی پیرودونکی په وخت سره خپل حساب نه دی تصفیه

 یو تعداد پیرودونکی اجازه نه ورکوی. کیږی پیرودونکو د کور داخل کی نصب

 هیئت سفارش

شهر کابل را به   یعدد نیمشترک یمنظم، تمام زمیکانیم کیدر چارچوب  دیبا یک سالدر ظرف  شهر کابل آبرسانیمحترم  استیر( 1

 .بعمل آورد یریآّب هرچه عاجل، جلوگ عاتیعامه و ضا ییمحترم، دارا استیر دینموده و از هدر شدن عوا لیتبد یتریم

 نیمشترک یلیاز پروسه تبد زیو ن دیو استخدام نما فیبخش توظ نیو متعهد را درا ی، افراد مسلک محترم استیبهتر خواهد بود تا ر(  2

 نظارت متداوم بعمل آورد. ،یتریم نیبه مشترک یعدد

 ( 7) یافته شماره

 شهر کابل در جلوگیری از افزایش مصارف بی رویه اداری آبرسانیعنوان یافته: ضعف ریاست 

 معیار

این ( 9.2.4) همچنان در بخش "حفظ تعادل در  مصارف و عواید )صرفه جویی(" ژیک شرکت صراحت داردیپالن استرات( 8) ماده( 2) بند

که مطابق پالن استراتیژیک شرکت آبرسانی مکلف به  بعنوان هدف تعیین گردیده است "کاهش مصارف اداری"پالن در ستون فعالیت ها 

 تا عواید خالص شرکت افزایش نماید. خویش همه ساله  میباشدکاهش مصارف اداری 

 حالت

مؤظف مشاهده گردید که ریاست محترم در صرفه جویی مصارف اداری   هیئتدر اثر بررسی و تحلیل اسناد و صورتحسابهای مالی منجانب 

ارف و در کل مص( عالوه براینکه نتوانسته سطح مصارف قبلی را حفظ کند، بلکه مصارف اداری ذیلضعیف عمل نموده، )قرار مشاهده در جدول 

 افزایش بوده و باگذشت زمان، سیر صعودی دارد.روبه 

 سال 1395 1396 1397 1398 1399 اوسط ساالنه

 مجموع مشترکین 52548 58658 60502 63789 64884 60,076

 مشترکین میتری 38802 42281 47171 52647 54794 47,139

 مشترکین عددی 13746 16377 13331 11142 10090 12,937
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اداری بخش مصارف معاشات ف اداریسایر مصار مجموع مصارف اداری مجموع مصارف  سال 

291,262,899.00 27,277,439 9,592,567 17,684,872 1395 

319,430,283.00 37,394,627 15,050,865 22,343,762 1396 

282,719,166.69 34,414,465 11,783,240 22,631,225 1397 

284,030,776.27 51,071,881 27,037,119 24,034,762 1398 

317,056,545.76 41,895,315 15,677,311 26,218,004 1399 
 (1399-1395شهر کابل  آبرسانیمصارف  اداری ریاست محترم  :9شماره  جدول)

 (1399-1395: مصارف اداری ریاست آبرسانی شهر کابل طی سال های 2)گراف شماره 

 علت

ضعف در ترتیب پالن مناسب عدم جمع آوری عواید شرکت از درک فروش و توزیع آب، ، افزایش معاش و امتیازات کارکنان ضعف مدیریت مالی،

 مصارف غیر مستقیم و اداری میگردد.و عدم ارزیابی و تحلیل وضعیت شرکت و رسیدگی به عوامل که باعث افزایش مالی 

 تأثیرات

سب تخصیص نامناثریت بودجه میگردد ضمناً ؤبه هر اندازه که بودجه در امور اداره متفرقه و امور غیر مستقیم مصرف میگردد سبب کاهش م

 .می گردد آبرسانیشهر کابل/ شرکت  آبرسانیزیان متداوم ریاست  باعث ژیک و بالخرهیمنابع، عدم تحقق اهداف استرات

 پاسخ مرجع

از جمله عواملیکه در بلند بردن مصارف معاشات از سال تا سال بود  ( نگاشته اند که5/12/1399) مؤرخ( 00984) پاسخ استعالم شمارهبه 

 محترم به یاداشت گرفته میشود:  هیئتخودش را داشته است، تعداد از آن غرض وضاحت مطلب خدمت  تأثیرات

ذکره باقیمانده بود که بعد از دسترسی به اسناد مت ءاجرا دستیابی اسناد تقنینی اجرای امتیاز مسلکی کارمندان تا مدت زیاد البه نسبت  -

اجرای امتیاز مسلکی کارمندان واجد شرایط اعتبار از تاریخ صدور حکم که مدت قبل صادر گردیده بود بصورت یکدمی با داشتن ارقام 

 ه سال مالی مربوطه مجرایی گرفته شده است.قابل مالحظه و در بودج

همه ساله تماماً کارمندان تحت ارزیابی قرار گرفته و کارمندانیکه واجد شرایط شمرده شد در بدل  آبرسانیمطابق طرزالعمل شرکت  -

 اخذ قدم وارتقای گرید بعد از تکمیل پروسه معاشات ایشان اضافه و از سال مالی مربوط مجرایی داده شده.

 ( افغانی در ماکول روزانه هر کارمند افزود بعمل آمده است.20) به اساس حکم مقامات ذیصالح به اندازه 1399جریان سال مالی در  -

افغانی مصارف برق عملیاتی سهواً در بخش مصارف برق اداری  (15,801,259) هنگام دیتا انتری ارقام صرفیه برق در سیستم به اندازه -

 محاسبه گردیده است.
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 هیئت سفارش

وضعیت فعلی شرکت را از لحاظ چگونگی مصرف بودجه ارزیابی همه  ماه (3)در ظرف  شهر کابل آبرسانیمحترم  استیبهتر خواهد بود تا ر

حداقل در سطح ثابت  ای وکاهش را مؤثر  و ناکه به اساس آن مصارف اداری غیر ضروری  بیرا ترت یمناسب مال و طرح پالن کیجانبه نماید و 

 .مبذول دارند شتریتوجه ب ییو بر صرفه جونگهدارد 

 (8) یافته شماره

افغانی دارایی خیالی تحت نام قرطاسیه و ترتیب بیالنس نادرست منجانب ریاست  )1,178,984( عنوان یافته: انعکاس مبلغ

 شهر کابل آبرسانیمحترم 
 

 معیار

نظارت شرکت   هیئتگزارش ساالنه مطابق فارمت گزارشدهی که از طرف  "( قانون شرکت های دولتی چنین مشعر است:31) ( ماده2) فقرۀ

شرکت محترم آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان  های دولتی تعیین میگردد ترتیب و حاوی صورتحسابات مالی و سایر موارد میباشد

رت حسابات مالی دقیق و معتبر است. همچنان اداره باید مطابق اصول و ستندردهای ترتیب صومطابق قانون شرکت های دولتی مکلف به 

گزارش های مالی صورت حساب خویش را ترتیب نماید و کنترول های الزم در زمینه وجود داشته باشد تا دارایی بصورت درست در صورت 

 حساب مالی انعکاس یابد.

 حالت

بابت قرطاسیه تحت دارایی  افغانی( 1,178,984) مشاهده گردید که مبلغ مؤظف   هیئتدر اثر بررسی و تحلیل صورتحسابات مالی منجانب 

انعکاس یافته است، درحالیکه ریاست محترم قرطاسیه را ربعوار خریداری  1399شهر کابل در بیالنس اختتامیه سال  آبرسانیهای ریاست 

در موجودی گدام  1400به سال مالی  ۱۳۹۹نموده و دوباره نظر به ضرورت ادارات توزیع می کند و هیچ مبلغ بعنوان قرطاسیه از سال مالی 

)بیالنس( انعکاس یافته تا  افغانی خیالی در صورتحساب مالی (1,178,984) انتقال و دوران نکرده است. بدین صورت عالوه بر اینکه مبلغ

یباشد ) بیالنس( نادرست نیز م سطح دارایی های شرکت را بیشتر از آنچه که هست انعکاس دهند. بلکه نشان دهنده ترتیب صورتحساب مالی

                         تا مجموع ارزش دارایی را با مجموع دیون و سرمایه باهم برابر سازند.  

 علت

و بالخره شامل نمودن ارقام خیالی جهت نظارت از سیستم و مدیریت مالی  بودنبود کنترول های موثر، نضعف در سیستم مدریت امور مالی، 

 تعادل بیالنس شیت میباشد.                                                                        

 تأثیرات

استفاده  سهمداران و سیستم مالی و کاهش اطمینان کاهش شفافیت در مدیریت سبب ،دارایی های شرکت نادرستیک بیالنس شیت ترتیب 

  ت مالی و عملکرد شرکت میگردد. آکننده گان صورتحسابهای مالی نسبت به اجرا

 پاسخ مرجع

سفانه قرطاسیه جات به أمت(   Miss Coding) به نسبت اشتباه ( نگاشته اند که19/12/1399)مؤرخ( 00996) هپاسخ استعالم شماربه 

مشخص قرطاسیه از تحویلخانه خارج میگردد برعکس از کود دیگری خارج گردیده که باعث شده تا ارقام عوض اینکه با استفاده از کود 

  .درست در کود قرطاسیه به تحویلخانه دبت نشان داده شود
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    هیئتسفارش 

ترتیب و از ارایه بیالنس غیر واقعبینانه و نادرست، جلوگیری  IFRSریاست محترم باید یک بیالنس واقعبینانه مطابق معیارات بین المللی  (1

 بعمل آورد.

ریاست محترم باید افراد متعهد و متخصص را در بخش ترتیب صورتحساب های مالی توظیف نماید و از طریق نظارت متداوم و تفتیش  (2

  از ترتیب صورتحساب های مالی اطمینان حاصل نماید.    داخلی،

 (9) یافته شماره

  نو ثبت ارقام ناقص در آ خدمات مشترکینعف در ترتیب دیتابیس جامع ضو  موثر عدم موجودیت سیستم کاری عنوان یافته:

 معیار

ر و باید دیتابیس ستندرد برای ارائه خدمات موثو کانالیزاسیون شهری افغانستان  آبرسانیژیک شرکت یعالیت چهارم پالن استراتمطابق ف

صورت ب بردن سطح پوشش خدمات مشترکین سازماندهی  و مدیریت پروسه جلب و جذب مشترکین برای بلندیابد تا  ایجاد و توسعهشفاف 

 درست و موثر مدیریت گردد.

 حالت

راجستر خدمات مشتریان یکی از موار مهم برای مدیریت موثر خدمات ابرسانی، جمع آوری عواید و ایجاد و داشتن سیستم برای ثبت و 

ؤظف مشاهده م هیئتدر اثر بازرسی اسناد و کنترول عینی منجانب  منابع دارد. مدیریتکین بوده و نقش اثرگذار باالی تفکیک نوعیت مشتر

ارائه مقدار دقیق مصرف و توزیع آب و همچنان چگونگی سنجش و بلدهی به که دیتابیس ایجاد شده بخاطر درج مشترکین و گردیده 

 .بموقع را استخراج نماید و معلومات نمی تواند گزارشات  و ثر نبودهؤمشترکین م

 علت

 باشد.س می دیتابیبان برای نگهداری ینداشتن فایل پشتمدیریت ضعیف، نبود نظارت متداوم، ضعف در موجودیت افراد مسلکی و متخصص و 

 تأثیرات

در مورد مشترکین نظر به نوعیت، مشخصات نل، متیری و غیر میتری، تاریخ   باعث نبود ارقام دقیقثر ؤعدم موجودیت سیستم دیتابیس م

کنکشن، تاریخ مشترک شدن، طلبات، مقدار مصرف آب در هر ماه و دوره میتر خوانی و جریمه ها و عدم تاریخ تحویلی و دالیل عدم تحویلی، 

 .زون می گردد و ساحه

 پاسخ مرجع

د قرار ییأمورد تهر کابل ش آبرسانیصورت گرفت موارد فوق توسط آمر تجارتی ریاست محترم  مؤظف  هیئت توسط در کنترول عینی که

 گرفت.

که: له تولو رهایشی او تجارتی  نگاشته اند که در مورد میتر ها سوال گردیده بود (11/12/1399) مؤرخ( 00989) پاسخ استعالم شمارهبه 

 دیتابیس فعلی سیستم جواب نه ورکوی.یا نه په تولو جزیاتو سره  یږکیکرایه د میتر جمع  خهڅپیرودونکو 

    هیئتسفارش 

جاد نمایند تا احصائیه را ای و ستندرد یک دیتابیس جامع ماه (3)در ظرف  در هماهنگی و همکاری اداره ملی احصایه شهر کابل آبرسانیریاست 

 نماید. جمع آوری و درست را بصورت کامل تا عوایدص از تعداد مشترکین و نوعیت مشترکین در اختیار داشته خدقیق و مش
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 (10) یافته شماره

 شهر کابل آبرسانیشده منجانب ریاست محترم ذخیره استهالکات  برای عدم ترتیب یک حساب خاصعنوان یافته: 
 

 معیار

I)استهالکات با در نظرداشت معیارات  FRS) International Financial Reporting Standards  سیستم گزارش دهی بین المللی یا

افغانستان محاسبه گردیده و پول جمع آوری شده از درک استهالکات در یک  یو کانالیزاسیون شهر آبرسانیو پالیسی مالی و اداری شرکت 

 حساب مشخص نگهداری شده و در صورت که از آن پول مصرف صورت میگیرد و علت و درک آن مشخص گردد.

Iمطابق معیارات  FRS  شد قیمت گذاری مجدد ختم عمر مفیده یک دارایی، دارایی مذکور در صورتیکه قابلیت استفاده برخوردار بابعد از

 برای تعیین ارزش دارایی های شرکت مهم و اساسی است.روند که این  میگردد و محاسبه استهالکات آن دوباره صورت میگیرد

 حالت

مبلغ 1395طی سال مؤظف مشاهده گردیده اینکه ریاست محترم آبرسانی شهر کابل مصارف استهالکات را   هیئتاثر بررسی اسناد منجانب در 

مبلغ  1398( میلیون افغانی، طی سال 68.9مبلغ ) 1397( میلیون افغانی، طی سال 67.8مبلغ ) 1396( میلیون افغانی، طی سال 68.7)

بنام ذخیره استهالک  ولی کدام حساب خاص ،وضع نمودهاز دارایی ها  ( میلیون افغانی85.9مبلغ ) 1399( میلیون افغان و طی سال 94.4)

ذخیره شده و از آن به ترمیم و تجدید دارایی های منقول و غیر منقول  بلغ استهالک در آن حساایا استهالک جمع شده ترتیب ننموده تا مب

های منقول  ییاز کهنه و فرسوده شدن دارا سیستم مؤثر استفاده از وجوه استهالکات ذخیره شده،و بدین گونه ترتیب یک  استفاده صورت گیرد

 ، ساختمان و سایر دارایی ها( جلوگیری بعمل آید.)ماشین آالت و تجهیزات، پایپ ها و نل های آب( و دارایی های غیر منقول )چاه آب

( %10) نل ها، پایپ ها و ماشین آالت ریاست محترم به مرور زمان استهالک شده و لیکیج های که در پایپ ها وجود دارد این درحالیست که

مین مصارف أاستهالکات توسط شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان برای ت وضع شده پول را تشکیل میدهد. کل تولید آب ضایعات

 شرکت مورد استفاده قرار گرفته است.

 علت

بی توجهی در قسمت ترمیم و تجدید دارایی  عدم موجودیت میکانیزم مشخص مالی برای وضع استهالکات و چگونگی مصرف و استفاده از آن، 

 و ضعف مدیریت مالی میباشد. ، نبود پالن مناسب عملیاتیها
 

 تأثیرات

 و ریاستدارایی، کاهش کیفیت آب قابل توزیع به مشترکین و در نهایت باعث کاهش عواید  هفرسوده شدن دارایی ها، کاهش عمر مفید

 ورشکست شدن شرکت میگردد.

 پاسخ مرجع

در رابطه به وضع و ذخیره استهالکات باید خاطر نشان ساخت که  ( نگاشته اند که12/11/1399) مؤرخ( 00976پاسخ استعالم شماره)به 

ه نسبت کدام حساب جداگانه ب اًبن سفانه نتوانسته تا ذخایر استهالک را ایجاد نماید.أمت اًزون کابل در ضرر بوده بن آبرسانیاز اینکه ریاست 

 عدم موجودیت پول فزیکی افتتاح نگردیده است. زیرا در صورت ایجاد ذخایر استهالک امکان داشت فعالیت اداره متوقف شود.

 هیئت سفارش

ذخیره  هبانکی بنام ذخیره استهالک ترتیب نماید تا وجو یک حساب خاص ماه (1)در ظرف  شهر کابل آبرسانیریاست محترم  سفارش میگردد

 استهالک درآن جمع گردیده و از آن برای تجدید و ترمیم دارایی های ریاست محترم، مخصوصاً پایپ های آب و رفع لیکج ها، استفاده نماید.
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 (11) یافته شماره

طرزالعمل نظارت و رهنمود و عدم انجام نظارت متداوم از سیستم ها و پروسه های عایداتی نوان یافته: عدم ترتیب میکانیزم، ع

 شهر کابل آبرسانیو عملیاتی ریاست 

 معیار

یزی، برنامه ر نظارت و کنترول یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد، بطوریکه بدون توجه به این جزء، سایر اجزای مدیریت از قبیل

هدایت نیز ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آنها وجود ندارد. هدف از نظارت در واقع اینست که مشخص گردد آیا عواید سازماندهی و 

به صورت کامل محاسبه و جمع آوری گردیده است یا خیر؟ و آیا مصارف با در نظر داشت اصل اقتصادیت انجام می شود یا خیر؟ و نیز اینکه 

 ت محترم به هدف خود نایل آمده اند و تحقق اهداف به چه میزان است.     آیا تمام بخش های ریاس

 حالت

صورت گرفت، مشاهده گردید که کدام میکانیزم، طرزالعمل و رهنمود نظارتی منجانب ریاست  مؤظف   هیئتدر اثر بررسی اسناد منجانب 

محترم شرکت طرح و ترتیب نگردیده، همچنان  پالن منظم و مناسب نظارتی در ریاست محترم طرح نشده و نیز از سیستم جمع آوری 

ترم کدام نظارت صورت نگرفته و گزارش ترتیب نگردیده است. خدمات مشترکین، تولید و توزیع آب و سایر بخش های ریاست مح عواید،

، ضعف در تطبیق پالن استراتیژیک و عملیاتی و اجراآتخیر در أبدین اساس در آمریت ها و بخش های ریاست محترم عدم هماهنگی، ت

 خصوصاً نواقص سیستم عواید و صورتحساب های مالی مشاهده میگردد.   

 علت

ساالنه، ضعف در حسابدهی و بالخره ضعف در مدیریت نظارتی متخصص و مسلکی، ضعف در ترتیب پالن منظم  ضعف در موجودیت افراد

                                                                                                        .آبرسانی شهر کابلشرکت مختلف در سطوح 

 تأثیرات

عدم جمع آوری کامل عواید، ضعف در جمع آوری طلبات، ترتیب صورتحساب مالی غیر واقعی و غیر استندرد، هماهنگی ضعیف بین بخش 

 ثیر نامطلوبأشهر کابل و بالخره روی تصمیم گیری درست و معقول ریاست و شرکت محترم ت آبرسانیها، زیان متواتر ریاست محترم 

                                                                                                                میگذارد.

 پاسخ مرجع

طی سالهای گذشته کدام میکانیزم، رهنمود یا طرزالعمل نظارت از  ( نگاشته اند که11/12/1399) مؤرخ( 00988) پاسخ استعالم شمارهبه 

در کدام بخش ترتیب نگردیده است. خاطر نشان میشود که زون ها شب و روز از طرف  1399الی  1395ت بخش های مختلف از سال آاجرا

تی و ر)پالن نظا لین زون در تماس با کارمندان با آگاهی کامل نظارت صورت میگیرد ولی کدام فارمت خاص در زمینه وجود نداردؤومس

 گزارش در زمینه وجود ندارد(
 

    هیئتسفارش 

یک میکانیرم، رهنمود و طرزالعمل نظارت را در روشنایی اسناد تقنینی  ماه (3)در ظرف  شهر کابل آبرسانیبهتر خواهد بود تا ریاست محترم 

اتی انجام و عملی نه نظارتی، نظارت متداوم را از تمام پروسه های عایداتی، مالی، تخنیکیطرح پالن منظم ساال ترتیب نماید و در روشنایی آن، با

 داده و گزارشات را ترتیب ویافته های نظارت را بصورت متداوم پیگیری نمایند.
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 (12) یافته شماره

 طبق اهداف پالن استراتیژیک عنوان یافته: عدم انجام سروی و تحقیقات جهت تثبیت کیفیت آب و سطح رضایت مشترکین

 معیار

آبرسانی و کانالیزسیون به منظور تثبیت کیفیت آب، مدیریت بهتر امور خدمات و سطح رضایت مشترکین  شرکت ،ژیکیپالن استراتطبق 

ل شرکت محترم آبرسانی شهر کاب به همین شکلو تطبیق نماید. را طرح  پالن انجام سروی های رضایت مندی مشترکین مکلف گردیده تا

که این امر توسط خدمات بهتر، تثبیت مشکالت مشترکین توسط سروی ها و رفع  رای داشتن عواید بیشتر نیازمند مشترکین بیشتر بودهب

 مشکالت قابل تطبیق میباشد.

 حالت

شهر کابل هیچ تحقیق و سروی را جهت تشخص چالشها و مشکالت  آبرسانیمؤظف مشاهده گردید که ریاست محترم   هیئتدر اثر بررسی 

عینی مشترکین انجام نداده و معلومات و دیتا از تثبیت کیفیت آب، نیاز مشترکین و سطح رضایت مشترکین در ریاست و شرکت محترم 

یع آب از ذخیره های آب زیرزمینی موجود نمی باشد تا براساس آن پالن مناسب جهت گسترش سطح سرمایه گذاری، راهکارهای بدیل توز

اذ اتخ و با در نظرداشت معلومات مشخص درست هبود کیفیت آب و عرضه خدمات تصامیمو رفع مشکالت طرح نمایند و نیز به منظور ب

 نمایند.

 علت

 مشترکین را داشته باشد.یل و ارزیابی سطح رضایت عدم موجودیت اشخاص در اداره که توانایی و مهارت طرح و انجام سروی در رابطه تحل

عدم موجودیت پالن و برنامه برای تطبیق پالن استراتیژیک که یکی از اهداف آن انجام سروی در رابطه به دانستن سطح رضایت مشترکین 

  بوده است.

 تأثیرات

حل ها و راهکارهای ممکن برای رفع چالشهای مهم و اساسی و بالخره کاهش عدم ترتیب پالن جامع و دقیق، عدم تشخیص و جستجو راه

 کابل خواهد گردید. آبرسانیریاست  ،آبرسانیدر سطح حمایت و رضایت مشترکین از خدمات 

 پاسخ مرجع

زون کابل کدام تحقیق و سروی صورت نگرفته  آبرسانیاز طرف  نگاشته اند که( 26/12/1399) مؤرخ( 01605) پاسخ استعالم شمارهبه 

 است.

بخاطر سنجش رضایت مشترکین از طریق مجالس با وکال و نماینده  ( نگاشته اند که12/11/1399) مؤرخ( 00977) به پاسخ استعالم شماره

 کدام میتود و روش خارج از موارد فوق وجود ندارد و تحت برنامه های آینده میباشد. فعالًهای مردم حل میگردد و تا 
 

    هیئتسفارش 
خدمات  و دانستن سطح رضایت مشترکین از چگونگی تثبیت کیفیت آبطبق پالن استراتیژیک به منظور شهر کابل  آبرسانیمحترم  استیر

دهند تا مشکالت انجام طرح و را  (Customer satisfaction surveyرضایت مشترکین ) یسرو که توسط آن شرکت ارائه می گردد

 گردد.اتخاذ  به منظور بهبود خدمات آبرسانی الزم می، تصامنتایج سروی یبرمبنا شناسایی ودر ارائه خدمات آبرسانی موجود 
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 (13شماره ) یافته

، نگهداری اجناس تحویلخانه خالف نورم و استندرد ها و نبود کتاب مشخص برای اجناس بدون ضرورتخریداری   عنوان یافته:

 ( افغانی معتمد نقدی ریاست محترم آبرسانی شهر کابل5000تثبیت اجناس در تحویلخانه و باقی داری مبلغ )
 

 معیار

، نشان، حق امتیاز، نوع، منبع، تولید کننده( درج عالمت خاص تجارتی، نام، 1کم شانزدهم طرزالعمل تدارکات چنین مشعر است: )مطابق ح

جنس مجاز نمی باشد و همچنان در صورتیکه جنس در تحویلخانه موجود باشد خریداری دوباره آن مجاز  سازنده، و شماره مشخصه در توزیع

 نمی باشد.

گریس زده شود تا از زنگ زدگی آن  مطابق تعلیمات نامه جنسی فوالد و فلزات در صورتیکه به هوای آزاد ذخیره شود الزم است مکمل

 جلوگیری شده باشد.

ثر ؤبه موجودیت تحویلخانه واحد عصری که به صورت درست و م: چنین مشعر است تحویلخانه تنظیم و یکم تعلیمات نامه تهیه و چهل ماده

ذخیره نگهداری و توزیع اجناس و اموال به سهولت  قیقمعاینه و تد ،ل رسیدیبمجهز و اداره شود کلیه ضروریات اساسی وامور الزمی از ل

   .میتواند تأمین و اجراء شده

 از وجه یداریخر یرا برا( 3-م) ینقد یداریدفتر برنامه امر خر ای اداره وفصل ششم تعلیمات نامه محاسبه نقدی چنین مشعر است:  

 .دینمایم هیوجوه ارا افتیدر جهت فورم را به خزانه دار تیصالح مرجع با یداده و بعد از منظور بیترت یسردست

 حالت

لیتر مبالیل که ( 7) مقدار شهر کابل در خریداری آبرسانیمؤظف مشاهده گردید که آمریت تدارکات ریاست محترم   هیئتدر اثر بررسی 

مشخص نموده است که بدون ذکر کلمه معادل خریداری گردیده است نام و نوع مبالیل را  (32/12/1399) مؤرخ (42) شماره( 7م ) طی

ل شهر کاب آبرسانیاز تحویلخانه ریاست محترم  مؤظف   هیئتخالف طرزالعمل تدارکات میباشد و همچنان در کنترول عینی که توسط 

 .صورت گرفت مبالیل به قدر کافی موجود بود اما باز هم توسط آمریت تدارکات دوباره خریداری گردیده است

اجناس در تحویلخانه به صورت غیر معیاری و در فضای باز نگهداری میگردد، کتاب دخل و خرچ تحویلخانه غیر معیار و غیر مفید همچنان 

( افغانی که از آن جمله به 675,996در جمع معتمد مبلغ )پول نقد ضمناً بوده که نمیتواند تعداد مشخص از اجناس را ارایه کند 

( افغانی باقی وانمود گردیده 5000( افغانی تحت دوران بوده است، معتمد نقدی مبلغ )5100افغانی خرچ گردیده و مبلغ ) (293,546)مبلغ

 است.

 
 (  در ساحه ریاست آبرسانی، نگهداری اجناس در فضای باز که باعٍث زنگ زدن وکم شدن طول عمر اجناس میگردد.3تصویر شماره )
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ریاست محترم آبرسانی شهر کابل محترم محمد خالدجدول دخل و خرچ معتمد نقدی   

معتمد نقدی در قید بودجه در جریان کنترول عینی موجودی سیف  مصرف از پول نقد معتمد نقدی   مبلغ پول باقی پول تحت دوران 

675,996 293,546 372,350 5100  5000 

 شهر کابل به افغانی(: دخل و خرچ پول نقد معتمد نقدی ریاست آبرسانی 11)جدول شماره 

 علت

بی توجهی ، و تجهیزات اجناس درست و مصون ، ضعف در نگهداریعدم موجودیت میکانیزم مشخص مدیریت دارایی به سطح شرکت

 مسوولین و عدم نظارت موثر از اجرآات بخش های کاری.

 تأثیرات

هر کابل ش آبرسانید استفاده آن به اتمام برسد، مصارف ریاست محترم یعااین عمل باعث میگردد تا اجناس در تحویلخانه استفاده نشده و م

طول عمر اجناس کم گردیده، تعداد باقیمانده هر جنس مشخص نگردد، پول دولت برای اهداف شخصی  ،از اثر همچو خریداری ها بیشتر شود

 مورد استفاده قرار گرفته و همچنان مفیدیت بخش مالی را کاهش میدهد.

 پاسخ مرجع

( چون اسم و مشخصات جنس از طرف شعبه فرمایش دهنده نوشته 1: )( نگاشته اند که26/12/1399)مؤرخ( 01606به پاسخ استعالم شماره)

دل آن( را ه مطابق به قانون تدارکات کلمه)معادر کنار اسم و مشخصات جنس فرمایش داده شد RFQ)) شده است. مدیریت تدارکات در اسناد

 ،و مالحظه شد مقامات ذیصالح اداره میباشد ییدأیت ءنظر به مشاهده پارچه ترمیمات مدیریت ترانسپورت که حاوی امضا (۲) ذکر نموده است.

 برویت آن اسناد خریداری جنس صورت گرفته است.  مدیریت دیپوها از عدم موجودیت جنس متذکره در دیپوها اطمینان داده است. بناً 

الم به پاسخ استعمنجانب بخش مربوطه در کنترول عینی تصدیق گردیده است و خالف نورم و استندرد  لخانهیاجناس تحو ینگهدارموضوع 

افغانی به اساس ضرورت بخاطر رفع عارضه عاجل موتر مقام محترم ( 5000مبلغ ) ( نگاشته اند که20/12/1399( مؤرخ)00999) شماره

ضم هذا میباشد قرار داده شده است که بعدا برویت حواله رسمی به خرچ بنده  ریاست بدسترس محمد امین دریور در بدل پرزه غیر رسمی که

 داده خواهد شد. ءمجرا
 

 هیئتسفارش 

از خریداری های غیر  درصورت موجودیت اجناس در گدام مطابق رهنمود طرزالعمل تدارکاتشهر کابل  آبرسانیریاست محترم    (1

 ضروری، خودداری نماید.

نگهداری شود. و تجهیزات بصورت مصون اجناس سفارش میگردد تا میکانیزم مشخص جهت نگهداری بهتر دارایی ایجاد گردد و (   2

و از آن مدیریت محترم جنسی باید کتاب دخل و خرچ را به صورت مناسب که دارای فهرست از اجناس باشد، ترتیب  همچنان

 استفاده نماید.

ل و در حساب واردات دولت، انتقال نماید و اداره افغانی را از معتمدنقدی حصو( 5000کابل باید مبلغ ) ریاست محترم آبرسانی شهر(   3

 عالی تفتیش را اطمینان دهد.
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 بخش سوم

 نتیجه گیری
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 پاسخ مرجع پیرامون یافته های تفتیش

 1400/1/15مؤرخ یید قرار گرفته و همچنان در جلسه اختتامیه أشهر کابل مورد ت تمام یافته ها طی استعالم از طرف ریاست محترم آبرسانی

یید أمورد تیش یافته های تفت، یافت تدویریس آبرسانی شهر کابل ئمسؤولین شرکت محترم آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و رکه با 

  .قرار گرفت آن شرکت محترم
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 نتیجه گیری

نتایج تفتیش نشان میدهد که عملکرد و اجراآت شرکت باوجود کارهای مثبت و پیشرفت های خوب و موثر نسبت به سالهای گذشته، 

نیکی و مدیریت ضایعات تخ ،آبرسانی ب به مشترکین، مدیریت بهتر امور خدماتآباکیفیت و کانالیزسیون در زمینه عرضه خدمات  آبرسانی

ایجاد سیستم منظم و قابل اعتماد برای میتر خوانی به موقع صرفیه آب، درست عواید و صرفیه آب از مشترکین،  جمع آوری تجارتی آب،

ر شرکت ضعیف بوده و نتوانسته امو نظارت موثر از چگونگی جمع آوری عوایدو  ، ایجاد سیستم قوی کنترولی و مدیریتیثبت مشترکین

  مربوطه را بصورت موثر مدیریت نمایند.

 (46,056,952) افغانی بابت فروش آب و مبلغ (323,882,202) ( نتوانسته مبلغ1399-1396) طی سال های ست آبرسانی شهر کابلریا

. بدین نماید جمع آوریگردد، را از نزد مشترکین افغانی می( 369,939,154)را که در مجموع مبلغ  افغانی بابت کرایه میتر مشترکین

ریاست  گردد، هدر شده و ضایع می گردد.افغانی می( 92,484,788) عامه که ساالنه طور اوسط مبلغ اساس یک مبلغ هنگفت دارایی

شهر کابل در نظارت بر بخش های عملیاتی، عوایدی و مالی بسیار ضعیف عمل نموده و عالوه براینکه کدام میکانیزم و رهنمود  آبرسانی

 نظارت ترتیب ننموده بلکه هیچ نوع نظارت نیز بر پروسه های متذکره نداشته است.

ل جمع آوری عواید ؤوجود نداشته و نیز بخش های مسدر سطح ریاست محترم کدام دیتابیس کامل و جامع ثبت مشترکین وعالوه بر آن 

نمیتواند تمام میترهای مشترکین را در هر ربع و حتی در سال قرائت نماید و عواید را جمع آوری کند، بلکه معلومات وجود  باوجود اینکه

طی سالیان سال، عواید از نزد شان و  پرداخت ننموده استرا پرداخت نموده و از کدام مشترک  ه کدام مشترک مصرف صرفیه آبندارد ک

 جمع آوری نمی گردد.

ی و دارایشهر کابل در قسمت کاهش ضایعات تجاری و ضایعات تخنیکی طی سال های گذشته هیچ اقدام ننموده  آبرسانیریاست محترم 

استهالک نیز ترتیب نشده  های شرکت/ریاست مخصوصاً پایپ های آب باگذشت زمان، فرسوده و استهالک گردیده و هیچ حساب خاص بنام

طلبات نیز عملکرد بسیار ضعیف دارد و عالوه براینکه طلبات  جمع آوریاز آن طریق ترمیم ویا تجدید گردند. ریاست محترم در قسمت تا 

طلبات نیز در سطح شرکت ترتیب  جمع آوریباالی مشترکین دولتی، رهایشی و تجاری سیر صعودی دارد، بلکه کدام میکانیزم و رهنمود 

 نگردیده است.

در ضرر  ها در طول سال کهنتوانسته یک بیالنس واقعبینانه و درست ترتیب نماید،  شهر کابل طی سال های گذشته آبرسانیریاست محترم 

شرکت/  سایر عواید می باشد که این عملکرد باعث شده تا و عواید فروش آب جمع آوریو دلیل اصلی ضرر، ضعف مدیریت و عدم  بوده

 .باشد قرار داشته در بحرانکابل آبرسانی ریاست 

سفارش در گزارش هذا انعکاس یافته است که ایجاب پالن گذاری و تطبیق درست از جانب ریاست محترم ( 28)یافته  13تعداد )در مجموع 

 آبرسانی را می نماید.


