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انگزارش تفتیش برای شهروند  

محیط  تفتیش و نظارت تقویت سیستم ملیتجهیز و در مورد  تفتیش عملکردگزارش 

 (اداره ملی حفاظت محیط زیست ) زیست

 

 

 !میدانیدشما 

 ویس عمومی )مفتش کُل( رهبری می شود ئاین اداره توسط ر اداره عالی تفتیش وجود دارد کهاداره تحت نام  افغانستاندر 

 .ادارات دولتی را دارا میباشد تمام طبق قانون این اداره صالحیت تفتیش بر

 فغانستانااسالمی  امارت

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

 

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

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

 ؟دیت عمل و فعالیت میکنندیاقتصادیت، مثمریت، و مف

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

 ؟زمینه وجود دارد درمشکالت کدام و 

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

دیت را یثریت و مفؤصول اقتصادیت، ماکه  وجود دارد ثرؤم داخلی های لوکنترو  ها سیستمتحت تفتیش  اداره در آیا   

 ؟بهبود بخشد
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 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید  عالی تفتیشاداره 

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

 رنوالی.څالوی اداره  یه و ئبخش اداری قوه قضا، نهادهای مربوط به امارت اسالمی 

 نماینده گی هایمستقل، کمیسیون ها، ادارات مرکزی و والیتی، بشمول نهاد های عایداتی و  اداراتها، ریاست ها،  خانه وزارت 

 خارج از کشور.  دولتی

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

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

 

-مینماید تفتیش و ارزیابیموارد ذیل را  ینعملکرد، مفتش در تفتیش   

در و تاچه اندازه یا مرجع مربوطه چگونه  و تفتیشتحت  اداره  

موفق  ثر گرددأمت کیفیت محصول اینکه کاهش هزینه های منابع بدون

 مورد ضرورتکه آیا منابع ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان، .بوده

کمیت و آیا منابع از لحاظ ، قابل دسترس بودهدر وقت مقتضی و مناسب 

 دریکی از شاخص ها مهم  منابعکیفیت مناسب بوده چون کیفیت 

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.اجراآت  مثمریت

 

 

 

 

حاظ کمیت، کیفیت و زمان مناسب را میتوان با منابع کمتر از از ل، و آیا نتایج مشابه را شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا  

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

:موثریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج 
مطلوب و متوقعه 

: مفیدیت

به حد اکثر رساندن 
/ محصول از منابع موجود

استفاده اعظمی از منابع 
موجود 

:اقتصادیت

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

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

 باشد. 

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

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

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

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

 

 

میکند؟ کار با نتایج تفتیش عملکرد معموال چه مفتش کل  

 

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

 .رددگه و پاسخ آنها شریک میگابرای دریافت دید تفتیش

 

تفتیش نتایج  

 

  

 عالی محترم مقام انه به گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

صالحات اتا اداره تفتیش شده را مکلف به  رددگارایه می ءریاست الوزرا

 در اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.

  همچنان به منظور تطبیق و تحقق سفارش های تفتیش یک نقل از

گزارش تفتیش عملکرد به نهاد تفتیش شده نیز ارسال می گردد نهاد 

تفتیش شده مکلف می باشد تا سفارش های تفتیش را تطبیق و به اداره 

 عالی تفتیش اطمینان دهد. 

 

گزارش تفتیش 

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

  

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

 ارائه نماید.مقامات ذیصالح و گزارش آنرا به 

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

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

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

 .میباشد

شفافیت،  مفیدیت، همچنان  و برای بهبود اقتصادیت، مؤثریت عملکرد تفتیش

سفارشات  دولت اجراآتپاسخگویی، و افزایش اعتماد عمومی روی برنامه ها و 

 نماید. میارائه مشخص  و پیشنهادات

 

 

     

 گزارش تفتیش عملکرد 

 (تجهیز و تقویت سیستم ملی تفتیش و نظارت  محیط زیست) اداره ملی حفاظت محیط زیست

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

توسط اداره عالی   اداره ملی حفاظت محیط زیستدر  تفتیش و نظارت  محیط زیستتجهیز و تقویت سیستم ملی چگونگی ش عملکردیتفت

 است. هگردید ءاجرا 1400سال  درتفتیش 

گی محیط زیستی، منابع آالینده های آب و هوا، شناسایی آن منابع و نحوه نظارت از آنها یک چالش منطقوی بوده و مهمتر ازینکه یک آلوده

با توجه به چالش های فزایندۀ آب و هوا  و محیط زیستی در کشور طی سالهای اخیر اسالمی افغانستان است. ازینرو  امارتمسئله مهم برای 

افغانی در تجهیز و تقویه سیستم ملی  (66,415,168)مبلغ  1399الی  1396سالهای و ازینکه اداره ملی حفاظت محیط زیست طی 

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

نظارت محیط زیست اداره  تصمیم اتخاذ نمود تا تجهیز و تقویه سیستم ملی تفتیش ونسبت آلوده بودن آب و هوا در خصوص فصل زمستان 

 یت اصول اقتصادیت، مفیدیت، و مؤثریت تفتیش عملکرد نماید. ملی حفاظت محیط زیست را با محور
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 ذیل در نهاد متذکره راه اندازی گردیده است :تفتیش عملکرد جهت نیل به اهداف 

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

  قوه آلودگی هوا؛الموجودیت سیستم منظم نظارت و تفتیش آالینده های بحصول اطمینان از 

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

 

 موارد تحت پوشش تفتیش: 

اری و اجراء گردیده است. تمرکز این تفتیش با هدف بررسی تجهیز و تقویه سیستم نظارت و تفتیش اداره ملی حفاظت محیط زیست پالنگذ

ی عمده آن باالی موثریت و مفیدیت سیستم نظارت و تفتیش، تشخیص منابع آالینده ها، اقدامات باز دارنده در زمینه و میزان تطبیق استراتیژ

ترکیبی از سیستم ونتیجه روش که برای این تفتیش در نظر گرفته شده گی آب و هوا می باشد. ها و پالنها در جهت مدیریت و کاهش آلوده

از تمام شیوه ها و تکنیک های ضروری و مسلکی بررسی برای جمع آوری و هیئت موظف بمنظور نیل به اهداف اساسی این تفتیش بوده. 

 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.

 جمع آوری معلومات با استفاده از روش های ذیل صورت گرفته است:

 استعالم؛ -

 چک لیست؛ -

 جلسات؛ -

 مشاهده عینی؛ -

 مصاحبه؛ -

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

 معیارات و قوانین داخلی میباشد:ات کلی در این تفتیش مشتمل بر معیارات بین المللی و معیار

 ؛1391-1387ی حفاظت از محیط زیست برای سالهای استراتیژی مل 

  ؛1385قانون محیط زیست، سال 

   ؛1398پالن عمل اداره حفاظت از محیط زیست، سال 

 ؛1388گی هوا، سال مقرره کاهش و جلو گیری از آلوده 

  ( مؤرخ 1223قانون تدارکات، نشر جریده رسمی )؛27/6/1395 

  ؛1395طرزالعمل تدارکات، سال 

 ؛ 1399طرزالعمل نظارت و تفتیش محیط زیستی، سال 

 معیارات بین المللی ISSAI 3000, 300 ؛3920 و  3910های  و رهنمود 
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 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

ها  ندهیمقدار آال لیسنجش و تحل  یبرا لیو وسا  زاتیتجه ایآ .1

 طیو نظارت از مح شیتفت یمل ستمیس هیهوا و تقو و آب تیفیوک

 است؟ دهیگرد هیثر تهؤو م دی، مفی، بصورت اقتصادستیز

افراد متخصص و  یکیتخن لیوسا هزاتیاستفاده تج یبرا ایآ .2

کرده اند  افتیدر   یمسلک یگماشته شده و آموزش ها یمسلک

 ؟ریاخی

  یاهداف کلثرانه درمطابق به ؤبه موقع و م شینظارت و تفت ایآ .3

 انجام شده است؟

هوا و ب آ یلوده گآدر مورد کاهش  شینظارت و تفت استیر ایآ .4

به امضاء  دخلیادارات ذ ریتفاهم نامه باسا ایتوکول و وکدام پر

 ؟ریخ ایو ده است یرسان

 ؟ ریاخیو  دهیگرد قیشده تطب نییشده و اهداف که در پالن تع بیترت ستیز طیحفاظت از مح یاداره مل کیژیپالن استرات ایآ .5

تدارکات    یمطابقت به پالن کل آب و هوا در تیفیها و ک ندهیمقدار آال لیتحل سنجش و یبرا زاتیو تجه لیچه مقدار وسا .6

 است؟ دهیگرد یداریخر

 ؟ریخ ایو صورت گرفته است  یستیز طیمح شیبه منظور نظارت و تفت یشده استفاده اعظم یداریخر زاتیاز تجه ایآ .7

 ؟ ریخ ایو بوده است  ینظارت بسنده وکاف و شیتفت یمل ستمیس یانجام شده برا یها تیتقو و زاتیتجه ایآ .8

 ؟باشدیفعال م ریو چه مقدار آن غ باشدیقابل استفاده م شده فعال و هیته زاتیچه مقدار از تجه .9

 ؟ریخ ایو شده است  نییوده کننده ها تعآل دیاست و سطح تول دهیگرد یطبقه بند یشهر یمنابع آلوده کننده هوا ایآ .10

  یتمام نواح ایآباشد و  یفعال م اتینها در والآها در کابل و چه تعداد از  ندهیسنجش مقدار آال لیوسا و زاتیچه تعداد از تجه .11

 ؟ریخ ایو  دهدیشهر را تحت پوشش قرار م

 ؟ریخ ایو  است دهیگرد نییتع و صیاستفاده ذغال سنگ تشخ یبرا یواردات یها یمورد استفاده مثل بخار لیوسا تینوع ایآ .12

 ؟ریخ ایو شده است  بیهوا ترت تیریهوا و مد یلوده گآجهت  کنترول وکاهش  شیتفت نظارت  و یچارچوب منظم برا کی ایآ .13

 ؟ ریخ ایو است  دهیس گردیب تاید ستمیدرج سو  یشناسائ گرددیهوا در سطح شهر کابل مو ب آ یلوده گآمنابع که باعث  ایآ .14

اسفالت،  یدیتول یها کهی، فابرشنیگری، ریخشت و گچ پز یهوا چه تعداد داشها یوکنترول از آلوده گ یریجهت جلوگ ایآ .15

با  یو باربر یرفتار و مسافربر زیت هینقل طی، حمام ها و وسایمسکون و یتجارت ی، بلند منزل هایتجارت و یصنعت ساتیسأت

 ؟ریخ ایو  گردد شیتا مطابق پالن نظارت و تفت دهیشما گرد سیب تاین درج دآفهرست  دخلیادارات ذ یهمکار

 است؟ دهیگرد جادیا اریثابت و س یها شنیستاشهر کابل چه تعداد  یهوا تیفیو ثبت ک صیتشخ یبرا ایآ .16

 است؟ دهیگرد جادیا دخلیادارات ذ یبا همکار عیو گاز ما یمواد نفت تیفیک صیتشخ یچه تعداد البراتوار ها برا .17

 شیتفت و شان نظارت یشده است و از پالن ها بیپالن ها منظم ترت یفاضالب  شهر تیریکثافات جامد و مد تیریمد یبرا ایآ  .18

 صورت گرفته است؟

ن آمواد سوخت  تیفیاز ک شیاز چه تعداد نظارت و تفت در شهر کابل موجود بوده و یو گچ پز یخشت پز یچه تعداد داشها .19

 صورت گرفته است؟

 لوده کننده هوا تا به حاال وضع وآمنابع  یبرا ستیز طیحفاظت از مح یاداره مل یاتیعمل و ی، زمانیکانم یها تیمحدود ایآ .20

 ؟ ریخ ایوه است یدردگ یعمل

 و انیمتقاض اریدر اخت کرده و هیلوده تهآ یهوا پاک و هوا تیفیاستندرد ها ک ربطیادارات ذ یبه همکار ستیز طیاداره مح ایآ .21

 والن قرارداده است؟ؤمس
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 هینقل طیموتر دار و سا لیدود زا در وسا هیاستفاده اله مخصوص )فلتر( تصف ربطیادارات ذ یبا همکار ستیز طیاداره مح ایآ .22

 وکنترول نموده است ؟ جیترو

 

امارت اسالمی مقام محترم ریاست الوزراء و یافته های آن به  سفارش هاراپور تفتیش عملکرد بشمول 

 ارائه گردیده است.  1400 سال جدیدر ماه  افغانستان

 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش
 

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

تجهیزات و دستگاه های سیار تدارک شده بمنظور ارقام گیری کیفیت هوا جهت جلوگیری، 

کاهش و مدیریت آلوده گی هوا برای والیات )کابل، کندهار، بلخ، هرات، ننگرهار و کندز( طی 

تدارک صورت گرفته ولی به استثنای والیت کابل از دستگاه ها در 1399 -1396سالهای 

مورد استفاده قرار نگرفته است که نشان میدهد از یکطرف بودجه به  فعالً( والیات دیگر تا ۵)

 شکل غیر مؤثر مصرف گردیده و از طرف دیگر اهداف تعیین شده تحقق نیافته است.

ثریت و مفیدیت دستگاه های ؤعدم م

خریداری شده برای سیستم نظارت و 

  .تفتیش

کارکنان در زمینه یکی از فعالیت های کلیدی چگونگی استفاده مؤثر از دستگاد ها و اموزش 

اداره بوده که می بایست در رابطه به استفاده از تجهیزات به کارمندان مربوطه آموزش داده 

میشد. در حالیکه برای کارمندان ریاست نظارت و تفتیش که مسؤولین استفاده از دستگاه ها 

ر و مفید از دستگاه های خریداری در والیات هستند برنامه های آموزشی جهت استفاده مؤث

شده تدویر نگردیده است و کارمندان متذکره در استفاده مسلکی دستگاه ها و پخش ارقام 

  .کیفیت آب و هوا، توانایی مسلکی نداشته و تا الحال از دستگاه ها استفاده مؤثر صورت نگرفته

عدم تدویر برنامه های آموزشی جهت 

ارقام استفاده دستگاه های تعیین 

کیفیت آب وهوا برای کارمندان 

  .نظارتی والیات
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ریاست محترم نظارت و تفتیش جهت تثبیت کیفیت آب و هوای شهر کابل از تجهیزات  

آوری ارقام مقایسوی کیفیت خریداری دستگاه های سیار گازات و ذرات معلق جهت جمع

( 24م( شهر کابل بشکل )هوای مربوطات نواحی )دوم، پنجم، ششم، هشتم، یازدهم و شانزده

( نوع گازات وذرات معلق بشکل نمونه اخذ نموده تا از 5ساعته مطابق پالن، ارقام و دیتای )

طریق دستگاه ها، کیفیت هوای شهر کابل را تثبیت نمایند. بنابراین سمپل گیری از یک ساحه 

یت هوای محدود شهر بوده و از اکثریت محالت شهری، سمپل گیری صورت نگرفته تا کیف

کابل را بصورت نسبتاً واقعی تثبیت نمایند. نواحی انتخاب شده به اساس کدام ارزیابی قبلی 

معین نگردیده است و تنها معیار  انتخاب نواحی برای ماندن دستگاه و اخذ پارامتر های هوا 

 تراکم فعالیت های آالینده هوا )رستورانت ها،  حمام ها، فابریکات تولیدی...( میباشد.

ضعف در اخذ نمونه جهت تثبیت  

کیفیت نسبتآ دقیق هوا از اکثریت 

محالت شهر کابل منجانب ریاست 

 نظارت و تفتیش. 

( پالن استراتیژیک طرح وترتیب ننموده و نیز 1399-1391اداره محترم طی سالهای )

گی هوا ناشی از مواد سوخت، وسایط ترانسپورتی و چالش های عمده محیط زیستی )آلوده

گی هوا خصوصاً در شهرکابل گردیده کدام فابریکات تولیدی( که بصورت روزافزون باعث آلوده

راه حل مناسب منجانب اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست طرح و ارایه نگردیده است، 

کننده ضمناً ریاست محترم در ترتیب پالن جامع و مناسب ساالنه که همه بخش های آلوده

در اوقات رسمی و غیر رسمی نظارت و تفتیش نماید، ضعیف عمل نموده  آب و هوا و خاک را

 است.

عدم ترتیب پالن استراتیژیک طی 

( و ضعف در  1399-1391سالهای) 

ترتیب پالن عملیاتی ریاست نظارت و 

 تفتیش. 

ریاست محترم نظارت وتفتیش محیط زیستی یک سیستم و دیتابیس منظم از تمامی فعالیت 

ده محیط زیستی )مواد سوخت و سیستم فاضالب بلند منزل ها، فابریکات های آلوده کنن

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

، هوا و خاک به صورت منظم و سیستماتیک مورد نظارت وتفتیش قرار گرفته و برای فعالیت 

 معلومات کافی و مؤثق تصامیم الزم اتخاذ گردد. ویا عدم فعالیت آنها بر مبنای

عدم ترتیب دیتابیس منظم و 

سیستماتیک برای کنترول ونظارت 

منابع آالینده ها منجانب ریاست 

  .نظارت و تفتیش

تفتیش از آالینده های آب، هوا و خاک طی سالهای گذشته منجانب  عالوه براینکه نظارت و

تفیش در اوقات غیر رسمی خصوصاً از طرف شب که بیشترین فعالیت  ریاست محترم نظارت و

های آالینده هوا ) گازات مضره و مواد سوخت تصفیه ناشده( در بخش های مسکونی و تجاری 

همچنان درپالن عملیاتی نیز به منظور تسخین و تولید پخش میگردد، صورت نگرفته است، 

نگردیده.که باعث ادامه فعالیت ات غیر رسمی شامل نظارت و کنترول از آالینده های هوا در اوق

 های آالینده هوا علی الخصوص در فصل زمستان می گردند. 

عدم انجام نظارت و تفتیش از آالینده 

های محیط زیست در اوقات غیر 

رسمی منجانب ریاست نظارت 

  .وتفتیش

ره ملی حفاظت محیط گی هوا همه ساله به پیشنهاد رئیس عمومی اداکمیته های کاهش آلوده

زیست و منظوری رئیس جمهور تعیین میگردد ولی بدلیل ضعف در هماهنگی و نبود نظارت 

متداوم، از تطبیق وظایف سپرده شده مطابق پالن عمل، گزارشات مستند ارایه نگردیده و از 

گی هوا و پیشرفت کاری ادارات تطبیق انجام وعدم انجام کارهای مشترک جهت کاهش آلوده

ننده، معلومات کافی نزد اداره محترم ملی محیط زیست که مسؤولیت سکرتریت کمیته را ک

 داشته و توحید کننده گزارشات میباشد، وجود ندارد. 

ضعف در هماهنگی و انسجام امور 

محیط زیستی با سایر ادارات ذیربط 

جهت تطبیق قوانین و مقررات محیط 

 .زیستی

رهنمود در مورد ایجاد مراکز معاینات تخنیکی واخراج موتر کدام طرزالعمل و  عالوه براینکه

های کهنه و دودزا از جریان ترافیک منجانب اداره محترم محیط زیست طرح و ترتیب نگردیده 

بلکه مراکز چک تخنیکی وسایط نقلیه با سیستم خود کار و تکنالوژی جدید جهت کاهش 

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

ضعف در هماهنگی و تعقیب موضوع 

ایجاد مراکز معاینات و چک تخنیکی 
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وسایط نقلیه به منظورکنترول آالینده 

  .های هوا

دستگاه ها و تجهیزات آالینده هوا که جزء دارایی های با ارزش میباشد طور پراگنده و نامنظم 

در البراتوار نگهداری شده که احتمال تخریب و صدمه دیدن آن وجود دارد و نیز از البراتوار 

تست آب ریاست محترم که تست ها و رجینت های محیط زیستی و سایر ماشین آالت وجود 

ده الزم و مناسب صورت نگرفته تا کیفیت آبهای شهر را عندالموقع و در زمان دارد استفا

 مناسب تست نمایند و بعد از تثبیت نتیجه، اقدامات عملی صورت گیرد. 

نگهداری غیر معیاری تجهیزات و 

گی دستگاه های تثبیت کننده آلوده

هوا و ضعف استفاده از البراتوار تست 

 . آب ریاست نظارت و تفتیش

در اثر کنترول عینی که از تعدادی فابریکات تولیدی، رستورانت ها، هوتل های کالن و شفاخانه  

ها در حضورداشت نماینده ارتباطی صورت گرفت، مشاهده گردید اینکه از فابریکات تولیدی، 

هوتلها و رستورانت ها و سایر فعالیت های آلوده کننده آب، هوا و خاک  نظارت منظم و متداوم 

جانب ریاست تفتیش و نظارت محیط زیستی صورت نگرفته است و هرسکتور به نحوی من

محیط زیست را آلوده ساخته و نیز کدام رهنمود نظارتی برای فابریکات ذوب آهن و کاغذ 

 .باشند، طرح و ترتیب نگردیدههای آب و هوا و محیط زیست میتشناب که عمده ترین آالینده

ترتیب  نبود نظارت متداوم و عدم 

رهنمود نظارتی برای فابریکات 

تولیدی کاغذ تشناب و ذوب آهن و 

رعایت نکردن رهنمود های محیط 

 .زیستی

دستگاه تهیه آب مقطر،  "قلم اجناس شامل( 8) در اثر بازرسی اسناد مالحظه گردید که

بدون  "دستگاه اتوکالو، دستگاه کدورت سنج، پیپت پرکن، بورس، ماسک، چپن و باطله دانی

 درج مشخصات تخنیکی اجناس متذکره در شرایط قرار داد، تدارک گردیده است.

( قلم 8عدم درج مشخصات تخنیکی )

( قلم 5جنس شامل قرارداد )

 تجهیزات سیستم نظارت و تفتیش.

 2در رابطه به موضوع تعدیل در اثر بررسی اسناد منجانب هیأت مؤظف مشاهده گردید که .

مندرج   Thermo scientificساخت کمپنی   Beta gauge fh62پایه دستگاه مودل 

 Thermo  scientific pdr-1500 ,activeاز طرف شرکت قراردادی بنام شرطنامه، 

real-time aerosol –monitor/data logger   تعدیل گردیده ولی هیأت تخنیکی

اد، ارزیابی نموده و گزارش تعیین نگردیده است تا تعدیل تجهیزات تدارکاتی را بعد از عقد قرارد

 را به آمر اعطا جهت تصمیم نهایی ارایه نماید.

عدم تعیین سه نفر هیأت تخنیکی 

( پایه 2جهت بررسی موضوع تعدیل )

 Beta Gauge FH62دستگاه 

 ( قلم تجهیزات.5در قرارداد )

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

:نتیجه گیری ما  

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

اهداف اساسی پروژه که شامل تثبیت کیفیت هوا در کشور، تشخیص محالت که بابت کیفیت آب و هوا متأثر گردیده اند، کنترول از کیفیت 

هرات وکندز بصورت مطلوب تحقق نیافته است. همچنان ازینکه از  آب و هوا و اخذ پارامتر های هوا والیات کابل، قندهار، ننگرهار، بلخ،

تجهیزات تدارک شده الی اکنون استفاده به عمل نیامده و نتایج متوقعه تحقق نیافته است ازینرو بودجه آن نیز به شکل مؤثر به مصرف 

 نرسیده است.

رای مرکز و والیات خریداری گردیده بود، به یک مدت زیادی گی هوا را که باداره ملی حفاظت محیط زیست دستگاه تثبیت کننده آلوده

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

ه می گردد اما ازاینکه دستگاه ها سیار بوده و ناحیه شهر کابل جهت ارقام گیری کیفیت هوا استفاد( 6) از دستگاهای خریداری شده در

همچنان هیچگونه برنامه آموزشی برای  د.ی آیساحه محدود را تحت پوشش قرار می دهد نتیجه نسبتاً واقعی از کیفیت هوا بدست نم

 کارمندان نظارتی والیات جهت استفاده مؤثر از دستگاه ها تدویر نگردیده است.

ملی حفاظت از محیط زیست، دیتابیس جامع و کارا برای کنترول و نظارت منابع آالینده ها ندارد تا به اساس به همین شکل، اداره محترم 

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

هماهنگی امور محیط زیست و تأمین اهداف قانون محیط زیست کمیته هماهنگی  منظور انسجام وگرفته نیز مبتنی بر نتیجه نمی باشد. به 

محیط زیستی مرکب از نمایندگان وزارت ها و ادارات مستقل ایجاد و سکرتریت آن به عهده اداره ملی حفاظت از محیط زیست میباشد که 

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

 گی های محیط زیست گردیده اند.تخلفات محیط زیستی و آلوده

ه عالوه برآن، تعداد بیشتری فعالیت های تولیدی، رستورانت ها و هوتل های کالن، شفاخانه ها و حمام ها دارای اجازه نامه محیط زیستی بود

هنمود های محیط زیستی اندک بنظر رسیده و برای فعالیت های تولیدی کاغذ تشناب و ذوب آهن تا الحال کدام رهمنود نظارت و رعایت از ر

 محیط زیست منجانب اداره ملی حفاظت از محیط زیست ترتیب نگردیده است.

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

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

 نایل گردد.
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 :سفارشات ما

 
 

 

  اداره ملی حفاظت محیط زیست برای نظارت موثر، پالن

محالت و االینده های بلقوه آلودگی نظارتی را ترتیب نماید، 

هوا را تشخیص، ثبت سیستم و دیتابیس نموده و اقدامات که 

سبب کاهش و جلوگیری از الودگی هوا می گردد صورت 

گیرد. به همین شکل تیم های نظارتی برویت ارقام و معلومات 

گی هوا میشود دستگاه های ثابت فعالیت های که باعث آلوده

 ارت و اقدامات متقضی انجام دهند.را عندالموقع نظ

 ( ماه یک پالن منظم 2اداره ملی محافظت محیط زیست طی )

را ترتیب نماید که به اساس آن کارمندان بخش نظارت در 

رابطه به چگونگی استفاده از تجهیزات و دستگاه ها  کیفیت 

آب و هوا آموزش دهند تا مسوولین موظف بتواند از تجهیزات 

 ت درست و مؤثر استفاده به عمل آورد.تدارک شده بصور

  اداره ملی حفاظت محیط زیست برای مبارزه با آلودگی هوا و

حفاظت محیط زیست پالن استراتیژیک جامع را در 

هماهنگی ادارات ذیدخل و سکتورهای همکار با این اداره 

طرح وترتیب نموده، فکتور ها و عوامل که سبب افزایش 

و طبق آن استراتیژی های که  الودگی هوا میگردد تشخیص

 سبب کاهش آلودگی هوا میگردد روی دست گرفته شود.

  اداره ملی حفاظت محیط زیست تجهیزات تدارک شده را

به والیات تحت پوشش پروژه انتقال و بصورت موثر آز ان 

 استفاده به عمل آورد.

  سفارش میگردد یک دیتابیس جامع و کامل از تمامی

گی آب و هوا فعالیت های که نقش چشمگیر در آلوده 

طرح و ترتیب گردد تا بر اساس آن نظارت متداوم، دارد

سیستماتیک و مؤثر طبق پالن از تمامی فعالیت های آلوده 

  کننده محیط زیست صورت گیرد.

 

 واقعی گیری اداره ملی حفاظت محیط زیست جهت ارقام 

گی آب و هوا کابل و دیگر والیات، استیشن کیفیت آلوده

های ثابت را طبق طرح موجود ایجاد نمایند، ضمنًا یک 

میکانیزم مشخص جهت ارقام گیری دقیق ترتیب نموده و 

نیز ساحه تحت پوشش دستگاه جهت نمونه گیری را وسعت 

 دهند.
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  ارزش افزوده ما

موارد کیفی موارد پولی

گزارش مستقل ، عینی و قابل اعتماد از عملکرد و اجراآت نهادها و 

ارائه اطمینان از فعالیت ها ، عملیات ، پروژه ها ، برنامه ها ، مدیریت 

 و ارائه خدمات بادرنظرداشت اصول اقتصادیت ، کارایی و اثربخشی.

ارزیابی سیستم کنترل داخلی پروژه و ارائه سفارشات به منظور  

بهبود اجراآت پروژه ها در خصوص تطبیق پروژه های عام المنفعه 

 .در زمان معین

 

و دستگاه های سیار بمنظور ارقام گیری کیفیت هوا  تجهیزات

هوا برای والیات جهت جلوگیری، کاهش و مدیریت آلوده گی 

)کابل، کندهار، بلخ، هرات، ننگرهار و کندز( طی سالهای 

تدارک صورت گرفته ولی به استثنای والیت کابل  1396-1399

قرار نگرفته  ( والیات دیگر تا فعآل مورد استفاده۵از دستگاه ها در )

است که نشان میدهد از یکطرف بودجه به شکل غیر مؤثر مصرف 

 گردیده و از طرف دیگر اهداف تعیین شده تحقق نیافته است.
 

( 5)قلم جنس شامل قرارداد  (8عدم درج مشخصات تخنیکی )

 قلم تجهیزات سیستم نظارت و تفتیش.

هیأت تخنیکی جهت بررسی موضوع تعدیل تعیین سه نفر عدم 

 ( قلم5در قرارداد ) Beta Gauge FH62( پایه دستگاه 2)

 تجهیزات.

عدم تدویر برنامه های آموزشی جهت استفاده دستگاه های تعیین 

 ارقام کیفیت آب وهوا برای کارمندان نظارتی والیات.

عدم ترتیب دیتابیس منظم و سیستماتیک برای کنترول ونظارت 

 .منابع آالینده ها منجانب ریاست نظارت و تفتیش

ضعف در هماهنگی و انسجام امور محیط زیستی با سایر ادارات 

 .ات محیط زیستیذیربط جهت تطبیق قوانین و مقرر

نبود نظارت متداوم و عدم ترتیب رهنمود نظارتی برای فابریکات 

تولیدی کاغذ تشناب و ذوب آهن و رعایت نکردن رهنمود های 

 محیط زیستی.

اوقات عدم انجام نظارت و تفتیش از آالینده های محیط زیست در 

 .غیر رسمی منجانب ریاست نظارت وتفتیش

ارائه گزارش های تفتیش عملکرد برای نظارت به مقام محترم 

بمنظور اصالحات امور و امارت اسالمی افغانستان ریاست الوزراء 

تطبیق سفارشهای تفتیش درنهادهای دولتی و در دسترس 

 .قراردادن گزارش تفتیش برای شهروندان
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 اداره عالی تفتیش ®

 شهروندانبرای  تفتیشگزارش 
تجهیز و تقویت سیستم ملی ) اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش تفتیش عملکرد

 (تفتیش و نظارت  محیط زیست

 

 

 ما متعهد به شفافیت و حسابدهی هستیم


