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 مقدمه

دست و پنجه نرم میکنند.  آنو هوا یکی از معضالت عمده ی است که اکثر کشورهای در حال توسعه و عبور از منازعه با  آب گیآلوده چهناچن

و هوا  آب گیآلودهرا بر این واداشته است تا علل و عوامل  نامیگذارد. این معضل محققها  انسانسالمت باری را بر نازی و هوا آثار آب گیآلوده

مستقلی را برای  و اداره اندمهم پرداخته موضوع تمامی کشورها براین  همچنانرا بررسی نموده و راهکارهای علمی و مؤثری را ارایه نماید و 

 ایجاد کرده و بودجه هنگفتی برای حل این مشکل اختصاص میدهند. یستیز طیمححفاظت مدیریت  حل و یا

در روشنائی  که ایجاد کرد تحت نامه اداره ملی حفاظت محیط زیست مستقلی ادارهنیز  به همین منظور دولت جمهوری اسالمی افغانستان

و هوا فایق  آبمعیارات ملی و بین المللی مسایل مربوط به حفاظت از محیط زیست را مدیریت نموده و بر چالش های محیط زیستی، 

 طیحفاظت مح یبار طرح اداره مل نیاول یبرااداره ملی حفاظت محیط زیست قریب به دو دهه است که پا به عرصه فعالیت گذاشته است. آید.

و  آب منابعوقت به وزارت  آن آب منابعو  یاریآبوزارت  جهیکه در نت دیمطرح گرد یاسالم یتقالنادولت  نهیبادر ک ۱۳۸۱سال  در ستیز

 .دیگرد یمسم ستیز طیمح

مبلغ  ۱۳۹۹الی  ۱۳۹۶اداره ملی حفاظت محیط زیست طی سالهای  ،و محیط زیستی در کشور و هوا  آببا توجه به چالش های فزایندۀ 

پروژه تجهیز و تقویه سیستم ملی  در در تدارک دستگاه ها و تجهیزات سیستم نظارت و تفتیش محیط زیستی افغانی (66,415,168)

بناْ اداره عالی تفتیش با در نظرداشت بودجه مصرف شده در تجهیز و تقویت سیستم ملی نظارت و  نموده است.مصرف نظارت  تفتیش و

نظارت  تا تجهیز و تقویه سیستم ملی تفتیش و تصمیم اتخاذ نموداداره عالی تفتیش  خصوص فصل زمستان،نسبت آلوده بودن آب و هوا در 

تفتیش عملکرد  ثریتؤمحیط زیست ریاست نظارت و تفتیش اداره ملی حفاظت محیط زیست را با محوریت اصول اقتصادیت، مفیدیت، و م

 نماید. 

 ،یموضوع بررس انتخاب، زیست و ریاست تفتیش و نظارت محیط زیست طملی حفاظت محیاداره معلومات راجع به بخش اول این گزارش 

در است که  یبررس یها افتهی رندهیگزارش دربر گ نی. بخش دوم اباشدیم شیتفت یها تیو محدود شیتفت یها اریمع منابع ش،یاهداف تفت

و  شیتفت یها افتهی رامونیپاسخ مرجع پ رندهیگزارش دربر گ نی. بخش سوم امعیارات بین المللی ترتیب یافته است مطابقو ( 5C) قالب

 در رابطه به تجهیز و تقویت سیستم ملی نظارت و تفتیش می باشد. یریگ جهینت
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 گزارش خالصه  
اره محترم ریاست نظارت و تفتیش محیط زیست اد 20/01/1400الی  4/10/1399هیأت مؤظف تفتیش عملکرد و محیطی که از تاریخ 

روش که برای انجام بررسی فعلی استفاده گردیده  درنظرداشت اصول اقتصادیت، مفیدیت و مؤثریت انجام داده است. را با محیط زیستملی 

و نتیجه بوده است. هیئت با استفاده از روش های جمع آوری معلومات به شمول استعالم، چک لست، جلسات و  ترکیبی از سیستم است

( ماه را دربر گرفته که کار ۴تفتیش فعلی در حدود )ناد را جمع آوری و تحلیل و تجزیه صورت گرفته است. مشاهده عینی معلومات و اس

تکمیل گردیده است. گزارش موجود در سه فصل ترتیب گردیده که فصل اول  ۱۴۰۰آغاز و ماه حمل سال  ۱۳۹۹ساحوی آن در جدی سال 

دوم آن یافته های تفتیش و فصل سوم آن نتیجه گیری و پاسخ و نظر مرجع در  لوژی تفتیش، فصلوآن معلومات راجع به مرجع و میتود

 رابطه به گزارش می باشد. 

افغانی برای خریداری  (66,415,168) مبلغ ۱۳۹۹الی  ۱۳۹۶نظارت طی مدت چهارسال  درپروژه تجهیز و تقویه سیستم ملی تفتیش و

به مصرف رسیده است. با درنظرداشت اسناد و معلومات ارائه شده و ارزیابی آن یش محیط زیستی دستگاه ها و تجهیزات سیستم نظارت و تفت

( میلیون افغانی سیستم ۶۶نشان میدهد که اهداف متوقعه پروژه بصورت مطلوب تحقق نیافته است. به همین شکل با وجود مصرف باالتر از )

 ارائه گردیده است. خالصه یافته های تفتیش ذیالً که زیست تجهیز و تقویه نگردیده ملی نظارت و تفتیش محیط

تجهیزات و دستگاه های سیار تدارک شده : عدم موثریت و مفیدیت دستگاه های خریداری شده برای سیستم نظارت و تفتیش (۱

هرات، ننگرهار و )کابل، کندهار، بلخ،  بمنظور ارقام گیری کیفیت هوا جهت جلوگیری، کاهش و مدیریت آلوده گی هوا برای والیات

( والیات دیگر تا فعآل مورد ۵تدارک صورت گرفته ولی به استثنای والیت کابل از دستگاه ها در ) ۱۳۹۹-۱۳۹۶کندز( طی سالهای 

استفاده قرار نگرفته است که نشان میدهد از یکطرف بودجه به شکل غیر موثر مصرف گردیده و از طرف دیگر اهداف تعیین شده تحقق 

 .نیافته است

 :نظارتی والیات کارمندانوهوا برای  آبی جهت استفاده دستگاه های تعیین ارقام کیفیت آموزشعدم تدویر برنامه های  (2

ثر از دستگاد ها و اموزش کارکنان در زمینه یکی از فعالیت های کلیدی اداره بوده که می بایست در رابطه به ؤچگونگی استفاده م

لین استفاده از وریاست نظارت و تفتیش که مسؤ کارمندانبرای استفاده از تجهیزات به کارمندان مربوطه آموزش داده میشد. در حالیکه 

و مفید از دستگاه های خریداری شده تدویر نگردیده است و  مؤثری جهت استفاده آموزشدستگاه ها در والیات هستند برنامه های 

ایی مسلکی نداشته و تا الحال از دستگاه ها استفاده ناتوو هوا،  آبمتذکره در استفاده مسلکی دستگاه ها و پخش ارقام کیفیت  کارمندان

 صورت نگرفته است. رمؤث

 :ریاست نظارت و تفتیش جانبمن کابلهوا از اکثریت محالت شهر  ر اخذ نمونه جهت تثبیت کیفیت نسبتآ دقیقضعف د  (3

از تجهیزات خریداری دستگاه های سیار گازات و ذرات معلق  کابلشهر  یآب و هواریاست محترم نظارت و تفتیش جهت تثبیت کیفیت 

( 2۴بشکل ) کابلزدهم( شهر نامربوطات نواحی )دوم، پنجم، ششم، هشتم، یازدهم و ش یارقام مقایسوی کیفیت هوا آوریجمعجهت 

را  کابلکیفیت هوای شهر  ،اخذ نموده تا از طریق دستگاه ها( نوع گازات وذرات معلق بشکل نمونه ۵دیتای ) و ارقام پالن، مطابقساعته 

سمپل گیری صورت نگرفته تا کیفیت  ،ساحه محدود شهر بوده و از اکثریت محالت شهرییک این سمپل گیری از بنابر .تثبیت نمایند

نواحی انتخاب شده به اساس کدام ارزیابی قبلی معین نگردیده است و تنها معیار   تثبیت نمایند.بتاً واقعی را بصورت نس کابلهوای 

 )رستورانت ها،  حمام ها، فابریکات تولیدی...( انتخاب نواحی برای ماندن دستگاه و اخذ پارامتر های هوا تراکم فعالیت های آالینده هوا

 میباشد.

اداره :عملیاتی ریاست نظارت و تفتیش پالنضعف در ترتیب  ( و ۱399-۱39۱استراتیژیک طی سالهای)  پالنعدم ترتیب  (۴

هوا ناشی از  گیآلوده) نیز چالش های عمده محیط زیستیاستراتیژیک طرح وترتیب ننموده و  پالن( ۱۳۹۹-۱۳۹۱محترم طی سالهای )

کدام راه حل گردیده  کابلدر شهر هوا خصوصاً گیآلودهافزون باعث که بصورت روز تولیدی( فابریکاتسپورتی و نامواد سوخت، وسایط تر
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ترتیب پالن جامع و مناسب  است، ضمناً ریاست محترم در اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست طرح و ارایه نگردیده جانبمنمناسب 

ضعیف عمل نموده اوقات رسمی و غیر رسمی نظارت و تفتیش نماید،  کننده آب و هوا و خاک را درلودهکه همه بخش های آ ساالنه

 .است

ریاست  :ریاست نظارت و تفتیش جانبمنها  آالینده منابعیس منظم و سیستماتیک برای کنترول ونظارت باعدم ترتیب دیت (5

)مواد سوخت و  محیط زیستی آلوده کنندهیس منظم از تمامی فعالیت های بامحترم نظارت وتفتیش محیط زیستی یک سیستم و دیت

 ، آب آالینده آن تمامی فعالیت های( ترتیب ننموده تا بر اساس تولیدی، اصناف و وسایط نقلیه فابریکاتبلند منزل ها،  فاضالبسیستم 

ی معلومات کافی آنها بر مبناخاک به صورت منظم و سیستماتیک مورد نظارت وتفتیش قرار گرفته و برای فعالیت ویا عدم فعالیت  و اهو

 گردد.ثق تصامیم الزم اتخاذ ؤو م

در اثر  :عدم انجام نظارت و تفتیش از آالینده های محیط زیست در اوقات غیر رسمی منجانب ریاست نظارت وتفتیش (6

عالوه براینکه نظارت وتفتیش از آالینده های آب، هوا و خاک طی سالهای گذشته منجانب ریاست محترم بررسی اسناد مشاهده گردید 

 صاً از طرف شب که بیشترین فعالیت های آالینده هوا ) گازات مضره و مواد سوخت تصفیهنظارت وتفیش در اوقات غیر رسمی خصو

همچنان درپالن عملیاتی نیز ( در بخش های مسکونی و تجاری به منظور تسخین و تولید پخش می گردد، صورت نگرفته است، ناشده

ادامه فعالیت های آالینده هوا علی الخصوص در که باعث است.نگردیده نظارت و کنترول از آالینده های هوا در اوقات غیر رسمی شامل 

  فصل زمستان می گردند.

کمیته  و مقررات محیط زیستی: قوانینامور محیط زیستی با سایر ادارات ذیربط جهت تطبیق  انسجامضعف در هماهنگی و  (7

هوا همه ساله به پیشنهاد رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست و منظوری رئیس جمهور تعیین میگردد  گیآلودههای کاهش 

، گزارشات مستند ارایه نگردیده و از عمل پالن مطابقولی بدلیل ضعف در هماهنگی و نبود نظارت متداوم، از تطبیق وظایف سپرده شده 

، معلومات کافی نزد اداره محترم ملی پیشرفت کاری ادارات تطبیق کننده هوا و گیودهآلکارهای مشترک جهت کاهش  انجاموعدم  انجام

 وجود ندارد.  را داشته و توحید کننده گزارشات میباشد، کمیته ولیت سکرتریتؤمحیط زیست که مس

 :آالینده های هواایجاد مراکز معاینات و چک تخنیکی وسایط نقلیه به منظورکنترول ضعف در هماهنگی و تعقیب موضوع  (8

 جانبمنجریان ترافیک از  اخراج موتر های کهنه و دودزاایجاد مراکز معاینات تخنیکی وطرزالعمل و رهنمود در مورد کدام  عالوه براینکه

مراکز چک تخنیکی وسایط نقلیه با سیستم خود کار و تکنالوژی جدید جهت  بلکهاداره محترم محیط زیست طرح و ترتیب نگردیده 

 در سطح شهر ها ایجاد نگردیده است.نیز  و دودزا آالینده منابعکاهش 

ریاست  آبتست  البراتوارهوا و ضعف استفاده از  گیآلودهنگهداری غیر معیاری تجهیزات و دستگاه های تثبیت کننده   (9

نگهداری  البراتوارهوا که جزء دارایی های با ارزش میباشد طور پراگنده و نامنظم در  آالیندهدستگاه ها و تجهیزات  :نظارت و تفتیش

ریاست محترم که تست ها و رجینت های محیط  آب تست البراتوارنیز از  وجود دارد و آنشده که احتمال تخریب و صدمه دیدن 

مناسب تست  زمانشهر را عندالموقع و در  آبهایوجود دارد استفاده الزم و مناسب صورت نگرفته تا کیفیت  ماشین آالتزیستی و سایر 

  ات عملی صورت گیرد.تثبیت نتیجه، اقدام از بعدنمایند و 

نبود نظارت متداوم و عدم ترتیب رهنمود نظارتی برای فابریکات تولیدی کاغذ تشناب و ذوب آهن و رعایت نکردن   (۱۰

در  ها شفاخانه و کالنهوتل های ها،  رستورانت، یتولید فابریکاتدر اثر کنترول عینی که از تعدادی  :رهنمود های محیط زیستی

تولیدی، هوتلها و رستورانت ها و سایر فعالیت های آلوده  فابریکاتاز  صورت گرفت، مشاهده گردید اینکهحضورداشت نماینده ارتباطی 

و هرسکتور به نحوی صورت نگرفته است متداوم منجانب ریاست تفتیش و نظارت محیط زیستی منظم و و خاک  نظارت  ، هواکننده آب

های آب و هوا و و نیز کدام رهنمود نظارتی برای فابریکات ذوب آهن و کاغذ تشناب که عمده ترین آالیندهمحیط زیست را آلوده ساخته 

 دیده است.باشند، طرح و ترتیب نگرمحیط زیست می
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در اثر بازرسی اسناد  :قلم تجهیزات سیستم نظارت و تفتیش 5قلم جنس شامل قرارداد  8مشخصات تخنیکی عدم درج  (۱۱

مقطر، دستگاه اتوکالو، دستگاه کدورت سنج، پیپت پرکن، بورس، ماسک،  آبدستگاه تهیه  "قلم اجناس شامل ۸گردید که  مالحظه

 .در شرایط قرار داد، تدارک گردیده است اجناس متذکره تخنیکیبدون درج مشخصات  "یناچپن و باطله د

( قلم 5در قرارداد ) Beta Gauge FH62( پایه دستگاه 2عدم تعیین سه نفر هیأت تخنیکی جهت بررسی موضوع تعدیل ) (۱2

 Betaپایه دستگاه مودل  2در رابطه به موضوع تعدیل در اثر بررسی اسناد منجانب هیأت مؤظف مشاهده گردید که  :تجهیزات

gauge fh62   ساخت کمپنیThermo scientific   ،از طرف شرکت قراردادی بنام مندرج شرطنامهThermo  scientific pdr-

1500 ,active real-time aerosol –monitor/data logger   تعیین نگردیده است تاهیأت تخنیکی تعدیل گردیده ولی 

 ارایه نماید.را به آمر اعطا جهت تصمیم نهایی از عقد قرارداد، ارزیابی نموده و گزارش  تدارکاتی را بعد تعدیل تجهیزات

و موضوعات که در فوق ذکر  پروژه با در نظرداشت ارزیابی طرح پروژه، فعالیت های کلیدی، اهداف و نتایج و چگونگی مصرف بودجهبناْ 

کیفیت آب  میتوان چنین نتیجه گیری نمود که اهداف اساسی پروژه که شامل تثبیت کیفیت هوا در کشور، تشخیص محالت که بابت گردیده

، کنترول از کیفیت آب و هوا و اخذ پارامتر های هوا والیات کابل، قندهار، ننگرهار، بلخ، هرات وکندز بصورت مطلوب و هوا متاثر می گردد

مچنان ازینکه از تجهیزات تدارک شده الی اکنون استفاده به عمل نیامده و نتایج متوقعه تحقق نیافته است ازینرو بودجه تحقق نیافته است. ه

  ثر به مصرف نرسیده است.ؤآن نیز به شکل م

 ات عمومیسفارش

نظارت در رابطه به  ( ماه یک پالن منظم را ترتیب نماید که به اساس آن کارمندان بخش2اداره ملی محافظت محیط زیست طی ) (۱

تا مسوولین موظف بتواند از تجهیزات تدارک شده بصورت  آموزش دهندکیفیت آب و هوا  چگونگی استفاده از تجهیزات و دستگاه ها 

 ثر استفاده به عمل آورد.ؤدرست و م

تدارک شده را به والیات تحت پوشش پروژه انتقال و بصورت موثر آز ان استفاده به عمل  تجهیزاتاداره ملی حفاظت محیط زیست   (2

 آورد.

طبق ، استیشن های ثابت را و دیگر والیات گی آب و هوا کابلکیفیت آلوده واقعی اداره ملی حفاظت محیط زیست جهت ارقام گیری (۳

گیری دقیق ترتیب نموده و نیز ساحه تحت پوشش دستگاه جهت  ایجاد نمایند، ضمناً یک میکانیزم مشخص جهت ارقامطرح موجود 

 دهند.نمونه گیری را وسعت 

، پالن نظارتی را ترتیب نماید، محالت و االینده های بلقوه آلودگی هوا را تشخیص ،اداره ملی حفاظت محیط زیست برای نظارت موثر (۴

از الودگی هوا می گردد صورت گیرد. به همین شکل تیم های ثبت سیستم و دیتابیس نموده و اقدامات که سبب کاهش و جلوگیری 

و اقدامات متقضی گی هوا میشود را عندالموقع نظارت فعالیت های که باعث آلوده نظارتی برویت ارقام و معلومات دستگاه های ثابت

 انجام دهند.

ن استراتیژیک جامع را در هماهنگی ادارات پال اداره ملی حفاظت محیط زیست برای مبارزه با آلودگی هوا و حفاظت محیط زیست (۵

و طبق  ، فکتور ها و عوامل که سبب افزایش الودگی هوا میگردد تشخیصر با این اداره طرح وترتیب نمودهذیدخل و سکتورهای همکا

 هوا میگردد روی دست گرفته شود.آن استراتیژی های که سبب کاهش آلودگی 

گردد گی آب و هوا دارد طرح و ترتیب آلوده  چشمگیر دریک دیتابیس جامع و کامل از تمامی فعالیت های که نقش  سفارش میگردد (۶

  تا بر اساس آن نظارت متداوم، سیستماتیک و مؤثر طبق پالن از تمامی فعالیت های آلوده کننده محیط زیست صورت گیرد.

مکلف به ترتیب پالن منظم کاری  ملی حفاظت محیط زیست هادارانعکاس یافته است. ( سفارش 2۰( یافته و )۱2در گزارش فعلی به تعداد )

 جهت تطبیق و گزارش پیشرفت ها در تطبیق سفارشات فوق می باشد.
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۱)   

 بخش اول
 

 

معلومات راجع به 

 تفتیش
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 مرجع تحت تفتیش معلومات در باره 

 نهیبادر ک ۱۳۸۱در سال  ستیز طیحفاظت مح یبار طرح اداره مل نیاول ی، برازمان ایجابو  یازمندین بنابر ستیز طیحفاظت مح یاداره مل 

 .دیگرد یمسم ستیز طیو مح آب منابعوقت به وزارت  آن آب منابعو  یاریآبوزارت  جهیکه در نت دیمطرح گرد یاسالم یتقالنادولت 

وزارت بنام  آن لیبست فوق رتبه درتشک افغانستان یاسالم یتقالنادولت  سیمحترم رئ ۶/۹/۱۳۸۱ مؤرخ( ۴۴۴7ازحکم شماره ) یسأت به

 ، در  شد لیتشک ستیز طیمح تینیدرچوکات مع ستیز طیحفاظت مح یعموم استیر ۱۳۸2 درسال،  دیمنظور گرد ستیز طیمح تینیمع

 در، ام نموداندعرض  ستیز طیمستقل مح استیو بنام ر دهیجدا گرد آب منابعو یاریآبفوق الذکر از وزارت  تینیمع ۱۳۸۳سال  یجـــد

 .دیگرد یمسم (NEPA) تسیز طیحفاظت مح یمستقل بنام اداره مل تیثیبا حفظ موقف وح ۱۳۸۴ثور سال 

 بودجه پروژه

متاثر گردیده اند، کنترول از اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست به منظور تثبیت کیفیت هوا، تشخیص محالت که بابت کیفیت آب و هوا 

پروژه ای را به به ارزش مجموعی  "کابل، قندهار، ننگرهار، بلخ، هرات وکندز"و اخذ پارامتر های هوا والیات  کیفیت آب و هوا

بودجه و جهت تجهیز و تقویت سیستم نظارت و تفتیش اداره محترم به وزارت مالیه پیشنهاد  ۱۳۹۵افغانی در سال مالی ( 67,000,000)

 می باشد. ۱۳۹۹الی  ۱۳۹۶نشان دهنده بودجه انکشافی منظور شده و مصرف شده طی سالهای جدول ذیل . انکشافی را دریافت نمودند

 حفاظت محیط زیست پروژه تجهیز و تقویت سیستم ملی نظارت و تفتیشبودجه 

 تخصیص اخذ شده بودجه بعداز تعدیالت بودجه منظور شده سال مالی شماره
بودجه مصرف 

 شده
 بودجه باقیمانده

1 1396 20,100,000 19,633,748 19,624,260 19,624,260 9,488 

2 1397 6,700,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000  

3 1398 15,000,000 25,122,208 10,761,028 10,761,028  

4 1399 26,221,688 25,578,312 29,779,880 29,779,880  

  66,415,168 66,415,168 76,584,268 68,021,688 مجموع

 بودجه مصرف شده به جزیات در تجهیز و تقویه سیستم ملی نظارت و تفتیش محافظت محیط زیست

 بودجه باقی مانده بودجه مصرف شده بودجه تعدیل شده بودجه منظور شده تشریح جنس سال

۱۳۹۸ 

 قلم تجهیزات نظارت و تفتیش محیط زیستی 5

15,000,000 25,122,208 

9,122,208 

نصب و ترمیم دستگاه تثبیت کیفیت هوا سیستم ملی  7,342,140

 نظارت و تفتیش محیط زیستی
1,638,820 

 7,342,140 10,761,028 25,122,208 15,000,000 مجموع

۱۳۹۹ 

تجهیزات کیفیت آب و هوا نظارت و تفتیش محیط 

 زیستی

26,221,688 51,800,000 

18,938,000 

 ندارد

 7,330,700 تست کیفیت آب شهر کابل و والیات
حفظ و مراقبت و کالبریشن تجهیزات البراتواری 

 مرکزی و والیتی
2,990,000 

پول باقی مانده نصب و ترمیم دستگاه تثبیت کیفیت 

 هوا سیستم ملی نظارت و تفتیش محیط زیستی
521,180 

  29,779,880 51,800,000 26,221,688 مجموع
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  ب موضوع تحت تفتیش انتخا

یک  و مهمتر ازینکه ظارت از آنها یک چالش منطقوی بودهگی محیط زیستی، منابع آالینده های آب و هوا، شناسایی آن منابع و نحوه نآلوده

طی  فزایندۀ آب و هوا  و محیط زیستی در کشوربا توجه به چالش های ازینرو مسئله مهم برای دولت جمهوری اسالمی افغانستان است. 

تجهیز و تقویه  در افغانی (66,415,168)مبلغ  ۱۳۹۹الی  ۱۳۹۶سالهای اخیر و ازینکه اداره ملی حفاظت محیط زیست طی سالهای 

مصرف نموده است. بناْ اداره عالی تفتیش با در نظرداشت بودجه مصرف شده در تجهیز و تقویت سیستم ملی سیستم ملی تفتیش ونظارت 

تا تجهیز و تقویه سیستم ملی تفتیش ونظارت محیط  تصمیم اتخاذ نمودنظارت و نسبت آلوده بودن آب و هوا در خصوص فصل زمستان 

 اقتصادیت، مفیدیت، و مؤثریت تفتیش عملکرد نماید.  زیست اداره ملی حفاظت محیط زیست را با محوریت اصول

  اهداف تفتیش

 ملی تفتیش و نظارت محیط زیستی خریداری شده برای سیستم دستگاه ها و تجهیزات مفیدیت و مؤثریت حصول اطمینان از. 

 .حصول اطمینان از موجودیت سیستم منظم نظارت و تفتیش آالینده های بلقوه آلودگی هوا 

  اطمینان از هماهنگی های الزم بین ادارات ذیدخل در مدیریت و حفاظت محیط زیست؛حصول 

 های تفتیش معیار منابع

 داخلی میباشد: قوانینبین المللی و معیارات و معیارات  کلی در این تفتیش مشتمل برات معیار

 ۱۳۹۱-۱۳۸7سالهای  برای استراتیژی ملی حفاظت از محیط زیست 

 ۱۳۸۵سال ، محیط زیست قانون 

  ۱۳۹۸، سال عمل اداره حفاظت از محیط زیست پالن 

  ۱۳۸۸، سال هوا گیآلودهمقرره کاهش و جلو گیری از 

  ۱۳۹۵//27/۶( مورخ ۱22۳، نشر جریده رسمی )تدارکات قانون 

 ۱۳۹۵تدارکات، سال  طرزالعمل 

 ؛۱۳۹۹، سال طرزالعمل نظارت و تفتیش محیط زیستی 

 معیارات بین المللی ISSAI 3000, 300 ؛3920 و  3910های  و رهنمود 

  حدود و میتودولوژی تفتیش

گردیده است. تمرکز  ءی و اجراارگذپالننظارت و تفتیش اداره ملی حفاظت محیط زیست  سی تجهیز و تقویه سیستماین تفتیش با هدف برر

تطبیق  ناو میز در زمینه ها، اقدامات باز دارنده آالینده منابع، تشخیص فتیشسیستم نظارت و تموثریت و مفیدیت  باالی آن هعمد

 روش که برای این تفتیش در نظر گرفته شده ترکیبی ازو هوا می باشد.  آب گیآلودهت و کاهش یها در جهت مدیرپالناستراتیژی ها و 

های ضروری و مسلکی بررسی برای از تمام شیوه ها و تکنیک ر نیل به اهداف اساسی این تفتیش بمنظو هیئت موظفبوده. سیستم ونتیجه 

جمع آوری و تحلیل معلومات که هیئت را در نیل به اهداف بررسی، جمع آوری مدارک اثباتی، شواهد مناسب و کافی، نتیجه گیری و ابراز 

 نظر کمک نماید، کار گرفته است.
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 :جمع آوری معلومات با استفاده از روش های ذیل صورت گرفته است

 ؛استعالم -

 ؛تچک لیس -

 ؛جلسات -

 ؛مشاهده عینی -

 ؛مصاحبه -

 محدودیت های تفتیش

 تشریح گردیده است: تفتیش  روبرو بوده که بصورت کتگوری داخلی و بیرونی ذیالً جریانهای در محدودیت یک سلسله با تیم تفتیش 

 ؛معینه زماناداره محیط زیست در وقت و  منجانب پاسخو یا عدم دریافت  تأخیر -

 .ع امنیتیناات و موناعلت کمبود امکه ساحات تحت تفتیش در مرکز ب عدم بازدید از تمامی  -
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 بخش دوم
 

 یافته های تفتیش
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 1یافته شماره 

 اری شده برای سیستم نظارت جهت کاهش و مدیریت الودگی هوادستگاه های خرید استفاده موثر ازعدم یافته:  عنوان

 معیار

تهیه و تدارک  "ارقام چنین صراحت دارد : آوریجمعملی حفاظت محیط زیست به ارتباط محترم عمل اداره  پالنفعالیت دوم  2بند 

 ."ننگرهار و کندز( ، بلخ ، قندهار، هرات،کابلی ارقام کیفیت هوا برای والیات )باو ارزی آوریجمعتجهیزات مورد نیاز برای تعیین، 

 حالت

( میلیون افغانی مصرف ۶۶باالتر از ) ۱۳۹۹الی  ۱۳۹۶معلومات ارایه شده نشان میدهد که باالی تجهیز و تقویت سیستم نظارت طی سالهای 

ظف مشاهده در اثر بررسی اسناد و کنترول های عینی منجانب هیأت مؤگردیده که بخش اعظم آن خریداری و تدارک تجهیزات می باشد. 

هوا به جز  گیدستگاه های سیار تدارک شده بمنظور ارقام گیری کیفیت هوا جهت جلوگیری، کاهش و مدیریت آلوده تجهیزات وگردید که 

ل ارسا آن ( در وقت و زمان مناسب۱۳۹۹-۱۳۹۶کندهار، بلخ، هرات، ننگرهار وکندز( طی سالهای )والیت کابل به والیات دیگر شامل )

ثریت بودجه مصرف شده و عدم تحقق اهداف در زمینه می ؤنگرفته که نشان دهنده عدم مصورت  از تجهیزات استفاده و الی اکنوننگردیده 

  باشد.

در  آن( و جدول بودجوی ۱۳۹۹-۱۳۹۶) هایمحیط زیست طی سال جدول تهیه و تدارک تجهیز و تقویه سیستم ملی تفتیش و نظارت 

 ( میباشد.۱)ضمیمه شماره 

تعداد تدارک  تقویه کنندهنام تجهیزات و وسایل  والیت ها سال

 شده

 تاریخ توزیع قیدیت جنس

دستگاه آناالیز آالینده آب و هوا، البراتوار، موتر  کابل و بلخ ۱۳۹۶

 هایلکس، کمپوتر

 2۱/۹/۱۳۹۶ 2/7/۱۳۹۶ پکیچ مکمل

وسایل البراتوار، دستگاه آناالیز آالینده آب و هوا و  کابل و ننگرهار ۱۳۹7

 لوازم دفتری و سایل

 ۹/۳/۱۳۹۸ 2/7/۱۳۹7 مکملپکیچ 

دستگاه آالینده هوا ، دستگاه البراتوار و رجنت ها   کابل و قندهار ۱۳۹۸

 کیمیاوی تست آب

 ۱۳/۶/۱۳۹۹ ۸/۴/۱۳۹۸ پکیچ مکمل

کابل، بلخ،  ۱۳۹۹

هرات، قندهار، 

 ننگرهار و کندز

دستگاه  های تست آالینده هوا، ذرات معلق هوا، 

آب، توکالو، پارامتر های آب، تست بیولوژیکی 

 رجینت البراتوار و وسایل  مورد ضرورت

 ۱2/۱2/۱۳۹۹ 2۴/۹/۱۳۹۹ پکیچ مکمل

 

 علت

عدم  و یآموزشضعف در تدویر برنامه های  ،و مسلکی افراد متخصصضعف در نیاز سنجی مناسب پروژه،کمبود سیار بودن دستگاه ها،

 .خریداری شده تجهیزاتو برنامه درست برای استفاده  پالنجودیت مو

 تاثیرات

و بالخره باعث  ، عدم تحقق اهداف تعیین شدهبودجه مصرف غیر ها،تجهیزات و دستگاه ناندم ، راکدهواو  آبارقام کیفیت  آوریجمععدم 

 و هوا می باشد. آب گیآلودهدر اقدامات جهت جلوگیری از  تأخیر

 پاسخ مرجع

دستگاه از نگاه تخنیکی در دیده چک و کنترول  آموزشمسلکی و  کارمنداننبود  ۱۳۹۸در ارسال تجهیزات والیت قندهار در سال  تأخیر

ریاست های حفظ محیط زیست والیات شامل پروژه افراد در  .مواجه شده است تأخیرخ ندهد به مرکز که مشکالت بعدی در والیت ر
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باید در مرکز  البراتواراز اینکه تجهیزات  همچنانبطور اساسی ندارند و  البراتواربه عیار نمودن دستگاه ها و سایر وسایل  هطباتخنیکی در ر

 و ندارد ناتقال تجهیزات و رفع مشکل تخنیکی تجهیزات در والیات امکنادقیق تست گردند تا ریاست والیتی ما به مشکل مواجه نگردد زیرا 

 .تقال گردیده استنا تأخیربه تهیه گردیده است  ۱۳۹۹صرف تجهیزات که در سال  بنا بر همین دالیل

 هیئت سفارش

از تجهیزات و دستگاه ها جهت  ملی محافظت محیط زیست طبق طرح و اهداف تعیین شده پروژه تقویت سیستم ملی نظارت و تفتیش اداره

 مورد استفاده قرار دهند. و جلوگیری از افزایش روز افزون آلودگی هوا تشخیص کیفیت آب و هوا
 

 2یافته شماره 

نظارتی  کارمندانبرای هوا  و آبکیفیت تعیین ارقام  یجهت استفاده دستگاه ها ی آموزشبرنامه های  تدویرعدم  یافته: عنوان

 ردیده تا از تجهیزات تدارک شده استفاده نگرددگکه سبب والیات 

 معیار

کدر های متخصص و تخنیکی جهت استفاده الزم از تجهیزات و وسایل نظارت بر  بایدعمل اداره ملی حفاظت محیط زیست  پالن طبق

و در نظر گرفته شود تا  ایجاد و پروگرام ارتقاء ظرفیت برای کدر های فعلی به منظور استفاده از وسایل و تجهزات جدیداستخدام کیفیت هوا 

 استفاده موثر در زمینه مدیریت و کاهش الودگی هوا صورت گیرد.از تجهیزات 

 تحال

ولین استفاده دستگاه ها در والیات ؤنظارت وتفتیش )که مس کارمندانبرای مشاهده گردید که  مؤظف هیأت جانبمندر اثر بررسی اسناد 

تدویر نگردیده و ی آموزشهوا برنامه های و  آبو مفید از دستگاه های خریداری شده جهت ارقام گیری کیفیت  مؤثرجهت استفاده هستند( 

 ائی مسلکی نداشته به همین جهتناهوا در والیات متذکره تو و آبمتذکره در استفاده مسلکی از دستگاه ها و پخش ارقام کیفیت  کارمندان

 نمایند. مؤثراستفاده  و تجهیزات از دستگاه ها فعالًتا  اندسته نانتو اداره ملی محافظت محیط زیست

  علت

مصرف بودجه باالی خریداری تجهیزات و نبود ظرفیت برای  جهت استفاده دستگاه ها در والیات وی،  بی توجهی در آموزشمنظم  پالننبود 

 تجهیزات.استفاده 

 تاثیرات

چگونگی استفاده تجهیزات و دستگاه ها اموزش داده نشود سبب می گردد تا از تجهیزات در صورتیکه به کارمندان مربوطه در رابطه به 

 عدم تحقق اهداف تعیین شده و استهالک از دستگاه ها باعث مؤثرعدم استفاده ثر استفاده صورت نگیرد و ؤبه موقع و م خریداری شده

 شده میتواند. مدیریت و کاهش الودگی هوا و ارائه معلومات ناقص در زمینهزودهنگام تجهیزات 

 پاسخ مرجع

از  والیت موجود نیست و آندیده در این بخش در  آموزشمسلکی و  کارمنداندر والیات که دستگاه ها و وسایل توزیع گردیده بنا بر اینکه 

 میباشد. غیر فعال فعالًوالیت  آن  کارمندانمسلکی برای  آموزشکی مواجه نگردد الی یاین که دستگاه ها به مشکالت تخن

 سفارش هیئت

و  ی جهت استفاده دستگاه هاآموزش ثر پروژه برنامه هایؤسفارش میگردد اداره ملی حفاظت محیط زیست طبق پالن مشخص و تطبیق م 

خریداری شده استفاده بهینه و و از تجهیزات تبط والیات متذکره تدویر نمایند مر کارمندانرا برای  آب و هواو پخش ارقام کیفیت  تجهیزات

  ثر جهت نیل به اهداف معین شده  صورت گیرد.ؤم
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 3 :یافته شماره

ریاست  جانبمن کابلهوا از اکثریت محالت شهر  آب و دقیقنسبتآ  ارایه آمار و ارقام از میزان آلوده گی ضعف دریافته:  عنوان

 نظارت وتفتیش

 معیار

به  .میگردد هوا گیآلوده فیصد 90 از بیش آمدن بوجود باعث که است شده شناخته هوا عمده های کننده آلوده نوع 1پنج امروزی ناجه در

 کابلتدائی کیفیت هوای شهر بادقیق و واقعی ارقام  نسبتاً آوریمعاساس پالن عمل، اداره محافظت محیط زیست مکلف گردیده تا جهت ج

  گردد. ارزیابی، نظارت و تشخیص کابلکیفیت هوا در سراسر شهر  را ایجاد تا ) اتومات ( ثابتستیشن های  ۱۰الی  ۸ تعداد

 حالت 

آب جهت تثبیت کیفیت نظارت و تفتیش مشاهده گردید که ریاست  اسناد در اثر بررسی

 آوریجمعجهت  ،دستگاه های سیار گازات و ذرات معلق واز تجهیزات  کابلشهر  یو هوا

مربوطات نواحی ) دوم، پنجم، ششم، هشتم، یازدهم و  ارقام مقایسوی کیفیت هوا

ذرات  ( نوع گازات و۵ارقام دیتای ) پالن مطابق( ساعته 2۴بشکل ) کابلزدهم ( شهر ناش

کیفیت هوای  ،جهت سمپل گیری اخذ نموده تا از طریق دستگاه ها نمونهمعلق بشکل 

محدود  نواحیسمپل گیری از عالوه براینکه ین اساس را تثبیت نمایند که بر ا کابلشهر 

را  کابلشهر بوده و از اکثریت محالت شهری سمپل گیری صورت نگرفته تا کیفیت هوای 

 تثبیت نمایند.بصورت نسبتاً واقعی 

 (Mq/m3) کیفیت هوا صرفمتذکره دستگاه های تثبیت کننده  در نواحی همچنان

اکثریت نقاط یک ناحیه را  اندمایکروگرام پرمتر مکعب را تحت پوشش قرار داده و نمیتو

نظارت بصورت متدوام و به موقع براساس آمار های به همین شکل  ورد.آتحت پوشش در 

  ثر واقع نگردیده است.ؤشده از دستگاه ها صورت نگرفته و ماخذ 

 

                                                            
 ،µg/m3  (NO2)نایتروجن های اکساید، µg/m3(  2SO، گاز سلفر دای اکساید) PM2.5, PM10) – Matter(Particulate  µg/m3ذرات معلق به قطر 1 

 µg/m3 (O3)، اوزون mg/m(  COکاربن مونوکساید )
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 علت

نیاز سنجی غیر واقعبینانه، کمبود دستگاه ها، کمبود ، و عدم ثابت بودن آن طبق اهداف پروژه سیار بودن دستگاه های تست کیفیت هوا

 .اشخاص مسلکی و متخصص محیط زیستی

 تاثیرات

عدم  الینده محیط زیستی،، ادامه فعالیت های آعدم ارایه آمار و ارقام از کیفیت هوا و آب ویا ارایه ارقام دور از واقعیت برای شهروندان کابل

ثیرات چندجانبه آالیت های خالف قوانین محیط زیستی، وارد شدن اضرار صحی به صحت شهروندان کابل که ابعاد و توضع جرایم باالی فع

 میگردد. محل مردم اقتصادباعث بدتر شدن  ن در محیط داشته وکباالی صحت انسان های سا

 پاسخ مرجع

حد ارقام ارایه شده در جدول توسط دستگاه سیار اخذ گردیده است ارقام ارایه شده متذکره بشکل مقطعی اخذ گردیده است و نماینده گی از 

 را نمیکند. کابلهوا تمام شهر  گیآلودهاوسط 

 سفارش هیئت

را ایجاد نمایند، ضمنًا  ثابتاستیشن های کابل،  آب و هوا گیآلودهکیفیت  واقعی اداره ملی حفاظت محیط زیست جهت ارقام گیری -

 دهند.نیز ساحه تحت پوشش دستگاه جهت نمونه گیری را وسعت  و نمودهترتیب  دقیق مشخص جهت ارقام گیری میکانیزمیک 

فعالیت های که باعث  ،های ثابت ارقام و معلومات دستگاهتیم های کنترول ریاست نظارت و تفتیش محیط زیست باید برویت   -

 گردد.گی هوای شهر جلوگیری تا از آلوده و اقدامات الزم انجام دهنده نموده را عندالموقع نظارتمیشود  هوا گیآلوده

باید واقع بینانه انجام گیرد تا ساحات وسیعتر شهر تحت پوشش قرارداد شود و ارقام  برای پوشش و اخذ نمونه گیری نیاز سنجی ها -

 شهروندان ارایه گردد.معلومات برای  قابل اعتماد

  ۴ :یافته شماره

عملیاتی ریاست نظارت  پالن( و ضعف در ترتیب ۱399 – ۱39۱استراتیژیک طی سالهای ) پالنعدم ترتیب یافته:  عنوان

 وتفتیش اداره ملی حفاظت محیط زیست

 معیار

گذاری به شکل سنتی قادر به حل مشکالت پالنیر و تالطم باعث گردیده است تا یافزون فعالیتها و محیط شدیداً درحال تغگی روزپیچیده

 یک ضرورت مطرح است. عنوان ژیک بهیریزی استرات گیری از برنامهو ادارات نشود، لذا بهره هازمانسا مدیران

کند می ایجابهوا و محیط زیستی  گیآلوده هرا های سرشده، چالش انجامتعهدات  مطابقتغییر سریع در نیازهای ملی، تطبیق برنامه 

بخشی مدیریت  ژیک بیشترین نقش و تأثیر را در اثریاستراتپالنها پاسخ دهند. آننیازهای درحال تغییر ملی و بین المللی را شناسایی و به 

 هداف تحقق یافته وجود نخواهد داشت.شده و ا های صرفژیک دقیق، تناسبی بین تالشیاستراتپالنژیک دارد و درحقیقت، بدون یک یاسترات

 حالت

استراتیژیک طرح  پالن( ۱۳۹۹-۱۳۹۱مشاهده گردید که اداره محترم طی سالهای ) مؤظف هیأت جانبمندر اثر بررسی و مالحظه اسناد 

تولیدی( که  فابریکاتسپورتی و ناهوا ناشی از مواد سوخت، وسایط تر گیآلودهوترتیب ننموده و نیز چالش های عمده محیط زیستی ) 

اداره محترم ملی حفاظت محیط  جانبمنگردیده، کدام راه حل مناسب بلند مدت  کابلدر شهر خصوصا ً هوا گیآلودهبصورت روز افزون باعث 

هوا و  کننده آب وضمناً ریاست محترم در ترتیب پالن جامع و مناسب ساالنه، که همه بخش های آلوده. است ارایه نگردیدهزیست طرح و 

 خاک را در اوقات رسمی و غیر رسمی نظارت و تفتیش نماید، ضعیف عمل نموده است.
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 علت

  و مسلکی کافی میباشد.افراد متخصص  وکمبودنداشتن دیدگاه استراتیژیک و اهداف دراز مدت 

 تاثیرات

 و و والیات کابلهوا و خاک در سطح شهر ،آبهای  گیآلودهافزایش نا هماهنگی بین اداره ملی حفاظت محیط زیست با ادارات ذیدخل، 

 میگردد. تخطی های محیط زیستی

 پاسخ مرجع

سال  بعد از ترتیب شده است، ۱۳۹۱الی  ۱۳۸7برای سال های  افغانستانکشاف ملی نااستراتیژی ملی محیط زیست که به اساس استراتیژی 

 دارد. جریان آنگردیده است که تا کنون کار ن یتعی آنپدیت اکمیته ای جهت تدوین، غنی سازی و (۱۶۵۸) به اساس حکم شماره ۱۳۹۱

 سفارش هیئت

ر استراتیژیک جامع، کامل ومناسب را در هماهنگی ادارات ذیدخل و سکتورهای همکا پالناداره محترم ملی حفاظت محیط زیست یک  -

میگردد تشخیص و طبق آن استراتیژی های که سبب . فکتور ها و عوامل که سبب افزایش الودگی هوا با این اداره طرح وترتیب نماید

 کاهش آلودگی هوا میگردد روی دست گرفته شود.

ریاست نظارت و همچنان ثریت نظارت، نیاز سنجی آموزشی صورت گیرد و طبق نتایج نیاز سنجی برنامه های آموزش تدویر یابد. ؤبرای م -

 بصورت متداوم نظارت و تفتیش نماید. لودگی هواآاالینده های  تماماز تفتیش باید پالن مناسب ساالنه را ترتیب نماید تا 

 

 5: یافته شماره

ریاست نظارت وتفتیش  جانبمنها  آالینده منابعمنظم و سیستماتیک برای کنترل و نظارت  یسبادیت ترتیبعدم   یافته: عنوان

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

 معیار

ترتیب فهرست ملکیت  "رت و تفتیش کیفیت هوا و محیط زیست چنین صراحت دارد عمل در سکتور نظا پالن( ماده اول  2( فقره )۱۱بند )

 ".هوای شهر دارند گیآلودهقوه که نقش چشمگیر در البلند منزل ها و اماکن فعال ب ،ها

  حالت

یس منظم از تمامی بایک سیستم و دیت ست محترم نظارت وتفتیش محیط زیستدر اثر بررسی و مالحظه اسناد مشاهده گردید که ریا

تولیدی، اصناف و وسایط نقلیه( ترتیب  فابریکاتبلند منزل ها،  فاضالب)مواد سوخت و سیستم  محیط زیست آلوده کنندهفعالیت های 

صورت منظم و ب در آن درج و ثبت گردیده که براساس معلومات ثبت شده، خاک و ، هواآالینده کننده آّب یتمامی فعالیت هاننموده تا 

  ثق تصامیم الزم اتخاذ گردد.ؤها بر مبنای معلومات کافی و مآنیا عدم فعالیت  و برای فعالیت و گیردتفتیش قرار  سیستماتیک مورد نظارت و

 علت

یس منظم بادیتبی توجهی در ترتیب  و ، نبود برنامه مدون، ضعف عملکردضعف در هماهنگی بین واحد های اداره ملی حفاظت محیط زیست

  میباشد.

 تاثیرات

، عدم انجام نظارت متداوم و سیستماتیک از آالینده های محیط ها آلوده کنندهنبود معلومات کافی جهت اتخاذ تصامیم الزم بمنظور کاهش 

بالخره باعث ضعف در  و هوا می گردند ، افزایش آلوده گی آب و هوا، مجهول ماندن اماکن و فعالیت هایی که سبب آلوده گی آب وزیست

  عملیاتی مناسب میگردد. پالنترتیب 
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  پاسخ مرجع

جهت سهولت بهتر با هماهنگی و هدایت معینیت محترم مسلکی  "پاسخ ارایه نموده است  2۱/۱۱/۱۳۹۹ مؤرخ( ۰۱۰۶۹نمبر )در استعالمیه 

کشاف پایدار قرار نابه همکاری بخش تکنالوژی معلوماتی تهیه و بدسترس ریاست  ۱۴۰۰ستندرد معیاری در سال اقرار است یک دیتا بیس 

  ".را با ریاست نظارت و تفتیش نیز جهت نظارت از جواز های صادر شده شریک خواهد شدآن گیرد و

 سفارش هیئت

چشمگیر درآلوده گی آب که نقش  از تمامی فعالیت های محیط زیستی ( ماه۳را طی ) یس جامع و کاملباتفتیش یک دیت نظارت وریاست  

محیط  آلوده کننده فعالیت های  از تمامی طبق پالن مؤثرو  نظارت متداوم، سیستماتیک آنطرح و ترتیب نمایند تا بر اساس  و هوا دارد

  صورت گیرد.زیست 

  6افته شماره ی

 ریاست نظارت وتفتیش  جانبمندر اوقات غیر رسمی  آالینده های محیط زیستنظارت و تفتیش از  انجامعدم  یافته:  عنوان

 معیار

 پالنوظایف خویش را به اساس  محیط زیست و تیم نظارتی مفتشینتیش محیط زیست، رزالعمل نظارت و تفماده ششم ط (2فقره )طبق 

تا تمام آالینده  میدهند انجامبا در نظر داشت هدایت مقام اداره در اوقات غیر رسمی  تهیه شده از طرف ریاست مربوطه در اوقات رسمی و

 های که سبب آلودگی هوا میگردد تشخیص و اقدامات الزم در زمینه جلوگیری آن به عمل آید.

 حالت

های آب، هوا و  آالیندهتفتیش از  و عالوه براینکه نظارتیش مشاهده گردید تتف های عملیاتی ریاست نظارت و پالندر اثر بررسی اسناد و 

 آالیندهخاک طی سالهای گذشته منجانب ریاست محترم نظارت وتفیش در اوقات غیر رسمی خصوصاً از طرف شب که بیشترین فعالیت های 

 می گردد، صورت نگرفته است. پخش در بخش های مسکونی و تجاری به منظور تسخین و تولید ( مواد سوخت ناتصفیه)گازات مضره و هوا 

 در فصل زمستان، . بدین اساساوقات غیر رسمی شامل نگردیده استهای هوا در  آالیندهعملیاتی نیز نظارت و کنترول از  پالندر همچنان

مشکل می  شهروندانآلوده می گردد که زندگی را برای  به اندازه از طرف شب با فعال شدن مرکز گرمی ها و بخاری ها اکثراً کابلشهر  یهوا

ثر ؤطور محدود و غیرم 1398درسال مالی  باسایر وزارت ها در زمینه ریاست نظارت و تفتیش تنها بطور حکمی و بصورت مشترک سازد.

د از اوقات رسمی صورت نگرفته تا نظارت بعد از اوقات رسمی انجام داده اند اما طور منظم و پالنی منجانب اداره محیط زیست نظارت بع

  الزم در زمینه اتخاذ گردد. الینده های محیط زیست که سبب آلودگی هوا میگردد تشخیص و اقدامات به موقع وآ

 علت

وجهی ریاست نظارت و تفتیش در شامل ساختن نظارت ها بی ت ، نظارتی مناسب و جامع پالنمشخص، ضعف در ترتیب  میکانیزمنبود یک 

 .میباشد ریاست آنبعد از اوقات رسمی در پالن های 

 تاثیرات

ها طبق مقررات آنو عدم مجازات ، افزایش تخطی های محیط زیستی از یک سال به سال دیگر و هوا در سطح شهر آبهای  گیآلودهافزایش 

 میگردد. شهروندانگی برای  ی و بالخره باعث ایجاد یک محیط ناسالم زندهمحیط زیست

 پاسخ مرجع

که طبق هدایت مقام  ۱۳۹۸سال  ناعملیاتی زمست پالناز فعالیت در اوقات غیر رسمی باید گفت که در تطبیق در قسمت نظارت وتفتیش 

 یافته بود .  انجامعالی ریاست جمهوری در چهار کمیته کاری 
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  سفارش هیئت

محیط زیست در اوقات غیر رسمی  هایآالینده، از ۱۴۰۰برای سال  منظم عملیاتی پالنبر اساس یک اداره ملی حفاظت محیط زیست  -

 هوا جلوگیری گردد . و آب گیآلودهتا از و در زمینه اقدامات بموقع نماید  آوردهشب نظارت متداوم بعمل  جریاندر  مخصوصاً

آلوده های فعالیتتا  برنامه های اموزشی تدویر نمایدبخش نظارت  برای ارتقای ظرفیت کارمندان بایداداره ملی حفاظت محیط زیست  -

 .موده و راه حل بهتر ارایه نمایندهوای شهر را بصورت درست و تخصصی شناسایی ن کننده

 

  7شماره یافته 

و مقررات محیط  قوانینربط جهت تطبیق با سایر ادارات ذی ور محیط زیستام انسجامضعف در هماهنگی و  یافته: عنوان

  زیستی

 معیار

مین اهداف و اصول بنیادی أو هماهنگی امور محیط زیست و ت انسجام( به منظور 1محیط زیست چنین صراحت دارد :) قانون 10ماده 

 ولسوالی ها و نهاد  وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط، شورا های والیتی و نا، کمیته هماهنگی محیط زیستی مرکب از نمایندگقانونمندرج این 

ولیت وعمل، مس پالن مطابق همچنان رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست قرار دارد. آنراس های ملی تشکیل میگردد که در 

 به اداره ملی حفاظت محیط زیست واگذار گردیده است.  هیأتسکرتریت 

 حالت

هوا همه ساله به پیشنهاد رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست  گیآلودهدر اثر بررسی اسناد مشاهده گردید که کمیته های کاهش 

عمل،  پالن مطابقتطبیق وظایف سپرده شده ور تعیین میگردد ولی بدلیل ضعف در هماهنگی و نبود نظارت متداوم، از و منظوری رئیس جمه

هوا و پیشرفت کاری ادارات تطبیق کننده،  گیآلودهکارهای مشترک جهت کاهش  انجامعدم  و انجامگزارشات مستند ارایه نگردیده و از 

همچنان . وجود ندارد ولیت سکرتریت را داشته و توحید کننده گزارشات میباشد،ؤمعلومات کافی نزد اداره محترم ملی محیط زیست که مس

از طرف وزارت ها یا نهاد های ت اآ)اجر ل در قسمت محیط زیست بصورت غیر واقعبینانهوت کاری سایر وزارت های مسوآگزارشات اجرا

ارایه گردیده به مرجع گزارش گیرینده  ت آن شده است(آااجر ل انجام نگرفته است اما منجانب اداره محیط زیست گزارش مبنی برومسو

  .است

 علت

طبق در نظارت متداوم اجراآت ضعف کننده و همکار، ضعف در هماهنگی و  جامع عملیاتی در سطح تمام ادارات تطبیق پالنضعف در ترتیب 

 پالن و برنامه مشخص در زمینه.

 تاثیرات

و نبود معلومات کافی از تمام ادارات  هوا گیآلودهعدم هماهنگی جهت مبارزه مشترک تمام ادارات تطبیق کننده و همکار بمنظور کاهش 

 های هوا میگردد. آلوده کنندهجهت اتخاذ تصامیم الزم در سطح رهبری حکومت در ارتباط 

 پاسخ مرجع

هوا را تهیه و ترتیب نماید. طرح  گیآلودهکاهش و جلوگیری از  الهپنج س پالناستراتیژی موجود به پالیسی  مطابقعمل  پالنبرای تطبیق 

ه تهیه و ترتیب گردید، منع فعالیت  داش های هوا طی چندین جلس گیآلودهبه همکاری اعضای محترم کمیسیون عالی جلوگیری از  آن

ت هوتل ها استفاده از فلتر و گاز مایع، ن، تدویر جلسات با اتحادیه ها رستورا 1398از اول قوس الی اخیر سال  کابلخشت پزی در والیت 

مشترک بین های عملیاتی  پالن فاضالبه ها آنو تصفیه خ آبایجاد کمیته های زباله های طبی، ایجاد کمیته کنترول و مراقبت کیفیت 
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گاهی عامه تحت ریاست اداری وزارت عدلیه، کمیته آ مالی وادارات ریاست معین ارشد امنیتی امور داخله، کمیته تقنین تحت ریاست معین 

 ست.یافته ا انجامستندرد اتخنیکی اداره ملی  ستندرد تحت ریاست معادن وامعین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ و کمیته 

 سفارش هیئت

و  کابلعمل جهت جلوگیری، کاهش و مدیریت هوای شهر  پالنمحیط زیست و  قانوندر  ذیربطبین ادارات  مؤثرو  تقویت هماهنگی کارا

ی نامشخص بشکل دور میکانیزمی یک رو ،عمل پالنمحیط زیست و  قانونشامل یری دوامدار از چگونگی کار های سپرده شده به ادارات گپی

 صورت گیرد.نظارت 

  8یافته شماره 

وسایط نقلیه به منظورکنترول آالینده ایجاد مراکز معاینات و چک تخنیکی ضعف در هماهنگی و تعقیب موضوع یافته:  عنوان

 هوا های

 معیار

عبارتند از وسایط نقلیه و سایر وسایل موتور  آالینده منابعاز عمده ترین  ییک "چنین صراحت دارد مقرره کاهش وجلوگیری هوا ۱۴ماده 

 مراکز چک تخنیکی یدخل، با هماهنگی ادارات ذاین اداره مکلف است تا  "اداره ملی حفاظت محیط زیست عمل پالن ۳ماده  2فقره   ".دار

 جریانز ا دودزارهای کهنه و و همچنین طرزالعمل اخراج تدریجی موت کار و تکنولوژی جدید ایجاد نماید،وسایط نقلیه با سیستم خود 

 ".ترافیک شهر تدوین نماید

  حالت

کدام طرزالعمل و رهنمود در مورد ایجاد  اینکهمشاهده گردید،  مؤظف هیأت جانبمندر اثر بررسی اسناد 

مراکز معاینات تخنیکی واخراج موتر های کهنه و دودزا از جریان ترافیک منجانب اداره محترم محیط زیست 

ترتیب نگردیده ونیز مراکز چک تخنیکی وسایط نقلیه با سیستم خود کار و تکنالوژی جدید جهت طرح و 

کاهش منابع آالینده و دودزا در سطح شهر ها ایجاد نگردیده است تا از وسایط نقلیه دودزا و کهنه که یکی 

 بعمل آید.باشد، جلوگیری از منابع عمده آالینده هوا و محیط زیست مخصوصاً در شهر کابل می

 علت

، آالینده منابعضعف اداره محترم در هماهنگی با ادارات مرتبط، ضعف در نظارت سیستماتیک و متداوم از 

نبود افراد مسلکی کافی در ریاست نظارت وتفتیش و بی توجهی ریاست نظارت وادارات تطبیق کننده و 

  هوا میباشد. آالینده منابععمل جهت کاهش  پالنهمکار در تطبیق مقرره و 

 تاثیرات

محیط زیست و افزایش  گیآلودهو بالخره باعث  در سطح شهر ها آبکننده هوا و آالینده منابعافزایش 

 امراض میگردد.

 پاسخ مرجع

سپورت و وزارت مالیه طرح ایجاد مراکز معاینات ناستندرد، وزارت ترادر مورد اداره ملی حفاظت محیط زیست ، وزارت امور داخله ، اداره ملی 

 نافغانستاینه جمهوری اسالمی باک 13/3/1394 مؤرخ( 10فزیکی، تخنیکی و محیط زیستی وسایط جاده یی را در روشنی مصوبه شماره )

معاون صاحب اول  آبجاللتمتحت ریاست  1399/اسد/17هوا  گیآلودهسی از فیصله های جلسه در ارتباط به جلوگیری از أتهیه نموده و بت

وارد شهر گردیده است وزارت محترم  سپورت چنین هدایت فرمودند در ارتباط به ایجاد چک و کنترول وسایطی که قبالًنابه وزارت محترم تر
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اقتصادی فرستاده ز مطالعه اجندای شورای عالی ا بعدخود را با دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری ا.ا شریک سازد تا  PPPسپورت طرح ناتر

 شود.

 سفارش هیئت

طرح  را ترافیک جریانتدریجی موتر های کهنه ودودزا از  توقفو طرزالعمل  میکانیزمیک  سفارش میگردد تا اداره ملی حفاظت محیط زیست

 منابعتخنیکی وسایط نقلیه جهت کاهش  و چک ادارات ذیربط مراکز معایناتبا  تعقیب منظم و متداوم و و ترتیب نموده و با هماهنگی

  .دایجاد نماین لواداره یا وزارت مسؤ را آالینده
 

  9یافته شماره 

 آبتست  البراتوار از وضعف استفاده  هوا گیآلودهتجهیزات و دستگاه های تثبیت کننده نگهداری غیر معیاری  یافته: عنوان

 ریاست نظارت وتفتیش 

 معیار

 و ه واحد عصری که به صورت درستنابه موجودیت تحویلخ: چنین مشعر است هانتحویلخ تنظیم و تعلیمات نامه تهیهیکم  و چهل ماده

ذخیره نگهداری و توزیع اجناس و اموال به سهولت  قیقمعاینه و تد ،بیل رسیدقامور الزمی از  شود کلیه ضروریات اساسی و مدیریت مؤثر

   .اندمیتو تأمین و اجراء شده

  حالت

ریاست  آبتست  البراتواراز  مؤظف هیأت جانبمن  11/12/1399در اثر کنترول عینی بتاریخ 

هوا که جزء  آالیندهصورت گرفت مشاهده گردید که دستگاه ها و تجهیزات نظارت و تفتیش 

نگهداری شده که احتمال تخریب و  البراتواردارایی های با ارزش میباشد طور پراگنده و نامنظم در 

که تست ها و رجینت های ریاست محترم  آب تست البراتواروجود دارد ونیز از  آنصدمه دیدن 

وجود دارد استفاده الزم و مناسب صورت نگرفته تا کیفیت  ماشین آالتو سایر  محیط زیست

ت نتیجه، اقدامات عملی تثبی از بعدمناسب تست نمایند و  زمانشهر را عندالموقع و در  آبهای

 صورت گیرد.

 علت

مدیریت، نبود نظارت متداوم از بخش های ریاست، بی توجهی در نگهداری دارایی عامه و ضعف 

 یش میباشد.تریاست نظارت و تف آبتست  البراتوارنبود افراد متخصص و مسلکی در 

 تاثیرات

به صورت  البراتوارها، تخریب شدن اجناس درصورت نگهداری غیر استندرد، استفاده نشدن از آنن اجناس و عدم استفاده به موقع از اندراکد م

 می باشد. ضیاع وقت و بودجه مصرف شده باالی اجناس خریداری شده ،ومفید مؤثر

 پاسخ مرجع

اً که به یک درجه حرارت معین نیاز دارد موجود نمیباشد و موقت البراتواراداره ملی حفاظت محیط زیست دیپوی مخصوص برای تجهیزات 

 نگهداری میگردد. البراتواردر اطاق  آناجناس الی توزیع 

 هیئتسفارش 

از  اداره ملی حفاظت محیط زیست برای حفاظت و مصونیت تجهیزات و دارایی ها میکانیزم مشخص را ایجاد نماید و بر اساس آن -

 سایر دارایی ها درست و موثر نگهداری نماید.جهیزات و دستگاه ها، ت
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را عندالموقع تست نموده و پس از  آشامیدنیشهری و  آبو کافی نموده و کیفیت  مؤثراستفاده  آبتست  البراتوارریاست محترم باید از  -

 دهد. انجامعملی را  تثبیت کیفیت اقدامات الزم و

 زیستی تا از البراتوار منبعد منحیث دیپو استفاده نشود.گهداری اجناس و وسایل محیط ایجاد دیپوی مخصوص ن -

 

  ۱۰شماره یافته 

نبود نظارت متداوم و عدم ترتیب رهنمود نظارتی برای فابریکات تولیدی کاغذ تشناب و ذوب آهن و رعایت  یافته: عنوان

 نکردن رهنمود های محیط زیستی

 معیار

ظیم امور ن، تستو مقررات محیط زی قانونتطبیق  " چنین صراحت دارد: محیط زیست طرزالعمل نظارت و  تفتیشماده دوم  4-1فقرۀ 

پروژه  نامه و جواز نامه های محیط زیست ، تفتیش از رعایت شرایط اجازه، جلوگیری از تخلفات محیط زیستنظارت وتفتیش محیط زیست

 ".ها و فعالیت ها

 حالت

ها و حمام های ذیل صورت ها، شفاخانهحضورداشت نماینده ارتباطی از فابریکات، رستورانتدر اثر کنترول عینی که منجانب هیأت مؤظف در 

 :گرفت

 ؛نانسترن وصدف ارغو  تشنابکاغذ تولیدی  فابریکه .1

 ؛گل مرسل تشنابتولیدی کاغذ  فابریکه .2

 ؛هیواد فوالدذوب آهن  یتولید فابریکه .3

 ؛یناتولیدی ذوب آهن هوفی فابریکه .4

 ؛باتولیدی مواد غذائی پوفک چی تا طوع آفت فابریکه .5

 ؛تولیدی کارتن سازی بهیر گروپ فابریکه .6

 ؛تولیدی پایب پی وی سی تک ستاره آسیا فابریکه .7

 ؛تولیدی آکسیجن مهین دوست فابریکه .8

 ؛وسنشاهی، تی تاک و هوتل اورا  رستورانت .9

 ؛کمپلکس امیری شفاخانه  .10

 ،اناکمپلکس اری شفاخانه .11

 ،بادفع ویا از بین بردن زباله های کلنیکی شرکت کامی  .12

 ؛عصری مارکیت کارته نوحمام  .13

 ؛شکیب سپتیکتی ناوتولیدی مواد شوینده  فابریکه .14

، فلتر های که باالی داش ها نصب شده خاموش آوردهاستفاده بعمل  ناشده ازذغال سنگ تصفیهتولیدی  فابریکاتمشاهده گردیده اینکه 

  .که طرف باال انتقال دهد،ندارند تمام دود را جذب یتقابل و تهن نصب شده ظرفیآبخصوص فلتر هایکه باالی داش های ذوب ، میباشد

در حمام ها  ،جذب زمین میشود هم و یا شدههای آب هدایت  الناک سمت ی نبوده وبهتصفیه ا تشنابکاغذ  فابریکات فاضالبسیستم 

کی خویش را قرار داد نموده یها کثافات کلین شفاخانهی ها سرپوشیده باشد استفاده نمیشود و نابه رهنمود وضع شده که باید باطله د مطابق

 اقدمات الزم صورت نگرفته است.  آنتوجه نداشته در جدا سازی و بسته بندی  کمپلکس امیری شفاخانهبخصوص  کثافاتولی در تفکیک 

مردم محل  .را نیافتند و تفتیش محیط زیستاجازه بازدید  یشرکت الکوزاز طرف ارایه کارت  نشان دادن و با زیستمفتشین محیط  همچنان

موارد متذکره نشاندهنده  ازبین رفتن محصوالتی زراعتی شان گردیده است.و حتی باعث های فابریکات متضرر گردیده از بسیاری از فعالیت 
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فابریکات تولیدی به شکل منظم، متداوم و سیستماتیک نظارت و تفتیش آلوده کنندۀ آب، خاک و هوا مخصوصاً اینست که از فعالیت های 

  صورت نگرفته است. 

 علت

نبود دیتابیس کامل از فعالیت های آالینده آب و هوا، عدم اجازه مالک فعالیت ها برای کارمندان مسول  ی،نامنظم به شکل دور پالننبود یک 

 و سایر فعالیت ها. تولیدی فابریکاتبرای   زیستیرهنمود های مشخص محیط ترتیب وتطبیق عدم مسلکی،  انکمبود کارمند نظارتی،

 تاثیرات

   شیوع امراض ساری و مهلک و تخریب محیط زیست. متضرر شدن مردم عام از فعالیت های متذکره، آلوده شدن آب، هوا و خاک،

 پاسخ مرجع

معیارات محیط  مطابقتقال دهیم و نافعالیت خود را به جای دیگر  فابریکهولین ؤگل مرسل توقف بود نظر به معلومات مس فابریکه -

م و استفاده ذغال سنگ مشروط به فلتر بوده است. سیستم ئیجا اغاز نماآن و فعالیت خود را در باتخنازیستی محل مناسب دیگر را 

را با آنجهت پیش تصفیه به زود ترین فرصت اعمار خواهد شد و قرار داد  ضچند حلقه حو تشنابکاغذ  فابریکاتفعالیت  فاضالب

 و نسترن تحت پروسس میباشد.  ناصدف ارغو فابریکهاسناد اجازه نامه محیط زیستی  اداره محیط زیست شریک ساخته است. و

در  انددید نباشد و نمیتو قابل آنمجهز با سیتم فلتر تصفیه دود بوده است و چون فعالیت کوچک نیست که دود هن آذوب  فابریکات -

حمل  15تا  اندکه فضای سبز نداشته  فابریکاتدارد در ضمن به اکثر گیآلودهحدی تاسربسته فعالیت داشته باشد بنأ  محل کامالً 

 و مقررات محیط زیست ایجاد نمایند . قانون مطابقمهلت داده شده تا حد اقل ده فیصد فضای سبز را  نابرای ش 1400سال 

در مورد حمام عصری کارته نو در کل باید گفت که اداره ملی حفاظت محیط زیست در قسمت ساحه سبز اکثر فعالیت ها در عمل  -

شهری  پالن. بخصوص در شهر ها نظر به ماستر  اندسال اغاز به فعالیت نموده  50شده قرار گرفته که اکثر فعالیت ها قبل از  انجام

 تطبیق نگردیده است.

ودر  اندها نظارت نموده آنامیری اظهار داشتند مفتشین محیط زیستی اداره ملی حفاظت محیط زیست از  شفاخانهول ؤقسمیکه مس -

در  فلتر تصفیه دود نصب گردیده است و نااین اواخر طبق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا باالی سیستم مرکز گرمی ش

قسمت مدیریت زباله ها کلنیکی وغیره موارد توسط مفتیشین طی چند سال گذشته توصیه شده تا به اداره محیط زیست مراجعه 

 د .خود را عیار نمای آنشرایط  مطابقنموده اجازه نامه محیط زیستی اخذ و 

، مدیریت کثافات  فاضالبعروسی مسایل محیط زیستی، تغییر سیستم سوخت از چوب به گاز مایع ، ساحه سبز مدیریت  ردر تاال -

به ریاست  آنوغیره موارد را که توسط مفتشین طی چند سال گذشته توصیه شده است ، باید گفت اینکه مواد خوراکی و تاریخ 

ایفای وظیفه  عنوانمدیریت های تحت این  آنکه در  کابلحفظ الصحه وزارت محترم صحت عامه و ریاست صحت محیطی شاروالی 

 میکنند تعلق میگیرد .

بحث بود و بعضی مشکالت  قابلتهیه شده بود  در کل باید اظهار داشت که بعضی موارد در رهنمود های محیط زیستی که قبالً -

درج شده بود که مربوط محیط زیست نمیگردد،  آنتخنیکی داشت از جمله استفاده روغن های تاریخ گذشته در هوتل ها در

رهنمود  مطابقاین  از بعدگری و منظور گردیده است که نازتمام رهنمود های محیط زیستی ب  08/01/1400ه بتاریخ ناخوشبخت

 .کنترول و تفتیش صورت میگیرد آنبه  مطابقاجازه نامه داده خواهد شود و هم  گری شده همنازهای ب

 سفارش هیئت

محیط  آالیندهاز فعالیتهای عمده ریاست نظارت و تفتیش محیط زیست باید رهنمود نظارتی ذوب آهن و کاغذ تشناب را ترتیب و  -

 متداوم و منظم بعمل آورد. زیستی نظارت
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تمام فعالیت های تولیدی و خدماتی که آب، هوا و خاک را آلوده  قوانین و مقررات را بر زیست باید ریاست نظارت و تفتیش محیط -

 گی محیط زیست جلوگیری بعمل آورد.می سازند، تطبیق نموده و از آلوده

 نماید.ریاست نظارت و تفتیش باید طور متداوم از فعالیت هایکه به مردم عام ضرر وارد میکند باید نظارت وجلوگیری  -

ها طبق طرزالعمل باالی فابریکات، شفاخانه ها، رستورانت ها، شهرک ها وسایر اماکنی که نقش اساسی در آلوده گی هوا جریمه  -

 وضع گردند. دارند

 

  ۱۱یافته شماره 

 قلم تجهیزات سیستم نظارت و تفتیش 5قلم جنس شامل قرارداد  8مشخصات تخنیکی عدم درج یافته: عنوان

 معیار

اجناس، امور ی خویش را با ذکر مشخصات و توضیح مناسب طرزالعمل تدارکات شعبه نیازمند مکلف است، نیازمند ۸حکم  ۱بند  طبق

در صورتیکه ارایه قیمت  ترتیب و در اسرع وقت به شعبه تدارکات ارسال نماید. آنی یا خدمات مورد ضرورت و قیمت تخمینی ناساختم

 نباشد، از شعبات ذیربط اداره در زمینه تثبیت قیمت تخمینی معلومات حاصل میگردد. تخمینی توسط شعبه نیازمند ممکن

 حالت

 قلم اجناس 8گردید که  منجانب هیأت مؤظف مالحظهقلم تجهیزات خریداری شده برای سیستم نظارت و تفتیش  5دوسیه در اثر بازرسی 

بدون درج  (یناسنج، پیپت پرکن، بورس، ماسک، چپن و باطله د، دستگاه کدورت مقطر، دستگاه اتوکالو آبدستگاه تهیه که شامل)

 .و جدول نیاز سنجی شعبه نیازمند، تدارک شده است در شرایط قرارداد مشخصات تخنیکی

 علت

 شعبه تدارکات در زمینه می باشد. یتوجه کمضعف در ترتیب و تهیه نیاز سنجی شعبه نیازمند و

 تاثیرات

ثیر قرار داده و زمینه برای سؤ استفاده را فراهم می آمناسب اجناس شفافیت پروسه تدارکاتی را تحت تنبود مشخصات تخنیکی و توضیح 

 .سازد

 پاسخ مرجع

آغاز به کار نمود و تجربه  ۱۳۹۸محیط زیستی در سال  البراتوارجائیکه آنمشخصات تخنیکی اجناس متذکره تحریر نگردیده است باید گفت از 

بنار بر کمبود شرکت های واجد شرایط در کشور مواجه میباشد بنا با  البراتوارتجهیزات  همچنانکافی در زمینه تجهیزات نداشته است و 

قرار گرفته  ناکت داوطلب بدسترس مایست میباشد از کمپنی های معتبر واجناس باکیفیت را از شریوصف این همه تجهیزات را که شامل ل

مقطر،  آبتذکر است تصاویر بعضی اجناس مورد نیاز به بخش تدارکات ارسال گردیده است اما بعضی اجناس از قبیل دستگاه  قابلاست . 

اداره ملی حفاظت محیط زیست در قیمت ها و مشخصات تخنیکی و  البراتواردستگاه اتو کالو، دستگاه کدورت سنج ، پیت پرکن ضرورت 

هم در اینده با همکاری بخش تدارکات مشخصات تخنیکی اجناس ضرورت در نظر گرفته خواهد آنواع زیاد در بازار ندارد ، با ناکیفیت خویش 

 شد.

 سفارش هیئت

صات و توضیح مناسب اجناس و خدمات مورد ضرورت و ریاست نظارت و تفتیش محیط زیست باید نیازمندی خویش را با ذکر مشخ -

 قیمت تخمینی آن ترتیب و در اسرع وقت به شعبه تدارکات ارسال نماید.

 مطابقتا در قسمت تهیه و ترتیب نیاز سنجی و ذکر مشخصات وتوضیح مناسب اجناس  استتدارکات از این به بعد مکلف  آمریت -

 جدی نماید. طرزالعمل تدارکات در شرایط قرارداد توجه
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  ۱2شماره یافته 

قلم  5در قرارداد  Beta gauge fh62 دستگاه پایه 2 عدم تعیین هیأت تخنیکی جهت بررسی موضوع تعدیلعنوان یافته: 

 تجهیزات

 معیار

طرزالعمل تدارکات، در صورتیکه تعدیل در قرارداد انجام میشود اداره مکلف است هیأت تخنیکی را غرض بررسی و  98حکم  3طبق بند 

 یا منظوری ارایه نماید.  و یدتأیتثبیت تعدیالت مطلوب مورد نظر توظیف و دالیل موجه مبنی بر تعدیالت را به آمر اعطای مربوطه غرض 

 حالت

ساخت   Beta gauge fh62پایه دستگاه مودل  2در رابطه به موضوع تعدیل ی اسناد منجانب هیأت مؤظف مشاهده گردید که در اثر بررس

-Thermo  scientific pdr-1500 ,active realاز طرف شرکت قراردادی بنام مندرج شرطنامه،   Thermo scientificکمپنی 

time aerosol –monitor/data logger   نفر تعیین نگردیده است تا دلیل ارایه شده  3تعدیل گردیده است. هیأت تخنیکی مشتمل بر

ام از جانب قراردادی را به گونه همه جانبه بررسی نموده بعداً گزارش آنرا ترتیب و منظوری آمر اعطا را اخذ نمایند تابرویت آن تعدیل انج

یط زیست تنها طی مکتوبی از ریاست محترم نظارت و ارزیابی توافق یا عدم توافق آن پذیرد. در رابطه شعبه محترم تدارکات اداره ملی مح

 ریاست را در رابطه به  تعدیل دستگاه درج شده در شرطنامه و جاگزین آن را خواستار شده اند. 

 علت

جهت بررسی  متخصص محیط زیستره محترم ، کمبود افراد مسلکی و ضعف سیستم کنترول داخلی، ضعف مدیریت در شعبه تدارکات ادا

 .در اداره محترم موضوعات تدارکاتی اجناس

 تاثیرات

 تدارکات انجام شده. برآورده شدن هدف پروسه تعدیل اجناس تدارکاتی وضعف درکاهش شفافیت 

 پاسخ مرجع

دستگاه های معادل و مشخصات آن، آمریت تدارکات به اساس حکم مقام  تائیدآمریت تدارکات اداره موضوع تخنیکی بوده جهت تعیین و

به ریاست محترم نظارت و تفتیش محیط زیستی که شعبه  1398/2/17(  مؤرخ 93205محترم اداره این موضوع را طی مکتوب شماره )

دستگاه معادل را از طرف ریاست  یدأیتو  تعین 1398/2/26( مؤرخ 36160نیازمند این پروژه میباشد راجع کرده است و طی نامه شماره )

 شخص تخنیکی و مسوول به آمریت تدارکات ارسال شده و بعداز منظوری آمر اعطا تعدیل یدأیتمحترم نظارت و تفتیش محیط زیست بعد از 

 قرارداد صورت گرفته است.

 سفارش هیئت

تثبیت تعدیالت مطلوب مورد نظر توظیف و دالیل را غرض بررسی و  (مسلکی )سه نفرهتخنیکیهیأت  بهتر خواهد بود تا اداره محترم منبعد

 ویا منظوری پیشنهاد نماید. یدأیتموجه مبنی بر تعدیالت را به آمر اعطای مربوطه غرض 
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 نتیجه گیری
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 پاسخ مرجع پیرامون یافته های تفتیش

در  19/01/1400ید قرارگرفته و همچنان در جلسه اختتامیه به تاریخ أیمورد تیه ها از طرف مرجع تحت تفتیش طی استعالم ،هاتمام یافته 

رئیس طرح پالیسی ها و اسناد  "مرتضایی"، اجمل معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست  "یصدیق"عزت اهلل  انجنیردفتر کاری 

مر کنترول تاسیسات تجارتی و اصناف ریاست نظارت وتفتیش محیط زیستی و نماینده ارتباطی  تدویر آ "جبران"انجنیر طوفان تقینینی و 

 قرار گرفت و لی تا الحال پاسخ مسوده گزارش به هیأت ارایه نگردیده است . شانید أیگردید یافته ها مورد ت
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 نتیجه گیری 

میتوان چنین نتیجه گیری نمود که  فعالیت های کلیدی، اهداف و نتایج و چگونگی مصرف بودجه پروژه پروژه،با در نظرداشت ارزیابی طرح 

ثر گردیده اند، کنترول از کیفیت أتشخیص محالت که بابت کیفیت آب و هوا مت اهداف اساسی پروژه که شامل تثبیت کیفیت هوا در کشور،

از  بصورت مطلوب تحقق نیافته است. همچنان ازینکه ندهار، ننگرهار، بلخ، هرات وکندزبل، قکاو اخذ پارامتر های هوا والیات  آب و هوا

ثر به مصرف ؤبودجه آن نیز به شکل متجهیزات تدارک شده الی اکنون استفاده به عمل نیامده و نتایج متوقعه تحقق نیافته است ازینرو 

 نرسیده است.

که برای مرکز و والیات خریداری گردیده بود، به یک مدت زیادی هوا را  گیآلودهننده دستگاه تثبیت کمحیط زیست اداره ملی حفاظت 

از . گردیده استطور راکد در گدام نگهداری  آالت بدون استفاده به استفاده نگهداری نموده و به والیات مربوطه ارسال ننموده و ماشین بدون

 ساحهینکه دستگاه ها سیار بوده و ااما از می گرددجهت ارقام گیری کیفیت هوا استفاده  کابلناحیه شهر  6دستگاهای خریداری شده در 

 کارمندانی برای آموزشهیچگونه برنامه همچنان  .کیفیت هوا بدست نمیدهند واقعی از نسبتاًنتیجه  تحت پوشش قرار می دهدمحدود را 

 .نگردیده استتدویر  ها از دستگاه مؤثرنظارتی والیات جهت استفاده 

تا به اساس آن  نداردها  آالینده منابعو نظارت برای کنترول  و کارا س جامعیبادیتره محترم ملی حفاظت از محیط زیست، ادابه همین شکل، 

طبق پالن و برنامه منظم نظارت صورت نمی گیرد و نظارت های صورت از تخلفات محیط زیستی  تمام آالینده های الودگی هوا تثبیت و

محیط زیست کمیته هماهنگی  قانونمین اهداف أوهماهنگی امور محیط زیست و ت انسجامبه منظور  .گرفته نیز مبتنی بر نتیجه نمی باشد

که در  اداره ملی حفاظت از محیط زیست میباشد عهدهبه  آنوزارت ها و ادارات مستقل ایجاد و سکرتریت  نامحیط زیستی مرکب از نمایندگ

ت همکار اداره ملی حفاظت محیط زیست وجود داشته که باعث ازمینه ضعف در هماهنگی و نظارت از فعالیت های سپرده شده به ادار

 .اندهای محیط زیست گردیده  گیآلودهتخلفات محیط زیستی و 

دارای اجازه نامه محیط زیستی بوده  ها و حمام ها شفاخانه، کالنهوتل های و  ها رستورانتفعالیت های تولیدی،  عالوه برآن، تعداد بیشتری

نظارت  و ذوب آهن تا الحال کدام رهمنود تشنابک بنظر رسیده و برای فعالیت های تولیدی کاغذ اندو رعایت از رهنمود های محیط زیستی 

 اره ملی حفاظت از محیط زیست ترتیب نگردیده است.اد جانبمن محیط زیست

تقویت سیستم نظارت خویش  ایجاد تجهیز و قسمت طرح و درآینده اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست در بنآ توقع برده میشود تا

علی الخصوص شهر کابل  در سطح کشور مدیریت آلوده گی آب و هوا بصورت واقع بینانه عمل نموده تا به اهداف خویش در جهت کنترول و

 نایل گردد.

مکلف به ترتیب پالن منظم کاری جهت  ملی حفاظت محیط زیست ه ادار( سفارش انعکاس یافته است. 2۰( یافته و )۱2به تعداد ) در گزارش

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